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    Jag minns från ett av våra allra första mötena med 
våra familjepappor och mammor och någon frågade 
vad min vision för MOKICCO var.  Då svarade jag – 
mest för att uppmuntra dem: att finnas i alla län i 
Tanzania. Som sagt – det var mera sagt som 
uppmuntran, ”pep talk”.  
 Och idag är vi, om inte i alla län, så i fem – och vi är 
koncentrerade till Viktoriasjön och Kilimanjaro. Fast 
just under den gångna månaden har vi fått förfrågan 
om att starta arbete på fyra nya ställen -  i Arusha, 
Morogoro, Mwanza och Mwanga. Utanför Arusha 
vill man att vi startar ett arbete band fattiga änkor – 
liknande det arbete som Overa startat här i Marangu 

under namnet ”Dorcas” och som fungerar mycket bra. I Morogoro vill en luthersk församling 
anställa en evangelist för barnarbete och undervisning i grundskolor i kristen tro.  Området är 
starkt muslimskt, så prästens förhoppning är att Evangeliet på detta sätt ska nå barnen. I 
Mwanza finns planer på ett arbete bland svårt handikappade barn ch i Mwanga finns behov av 
ett kindergarten.  
 Vi vet förstås inte om vi har möjlighet att  gå in i allt detta – det beror förutom gåvor även på 
om vi får duktiga, pålitliga ansvariga på de olika platserna. Jag har lärt mig att nästan allt man 
startar och planerar kan möta utmaningar men jag har också lärt mig genom ett långt liv att 
bortom utmaningarna finns framgångarna, de goda resultaten till människors bästa. Så stå 
gärna med oss i bön i de förfrågningar som kommit till oss. Tydligt är – som jag skrivit i tidigare 
månadsbrev – att MOKICCO börjar bli känt och efterfrågat i olika delar av Tanzania. Jag kanske 
sa rätt den gången, fast jag egentligen ville skoja och uppmuntra: ”Mitt mål är att MOKICCO ska 
finnas i Tanzanias alla län”.  
 Också alldeles i början var vi inbjudna till en församling och jag fick berätta om det lilla arbete 
som vi då börjat. Jag tror jag nämnde, att vi just då hjälpte 100 barn. Efter gudstjästen kom en 
äldre man fram till mig och sa: ”Idag hjälper du 100 barn – en dag kommer du att hjälpa 1000 
barn”.   Vi är heller inte rikrigt där än men ca. 450 barn får genom MOKICCO någon form av 
hjälp idag.  
 Så låt visionerna stå där kvar: MOKICCO ska finnas i Tanzanias olika län och hjälpa 1000 barn! 
 Innan jag sätter punkt några minnesanteckningar i dagboken från februari månad: 
Evangelisationshelg i Parebergen 6-7.2, översättningen av min bok om George Müller nu under 
tryckning i Finland, arbetet med min kommande bok i allmän kyrkohistoria är i full gång och 
Overas översättning av Immanuel Luthers bok om relationen mellan kristna och muslimer nu 
klar.  Mycket händer – mycket gott händer och vi tror och uttalar: mycket gott skall hända!  
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