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  ”Såg på såg jag såg vart än jag såg” – så sa visst någon om 
Sundsvall när deras träindustri växte fram.  Snart kanske man 
kan säga så här i Tanzania, när man på olika platser ser vad 
MOKICCO gör: ”hus vid hus jag såg vart än jag såg”.  Ja, vi 
bygger hus åt fattiga, handikappade och änkor.  Varför gör vi 
det? 1. Därför att husen i generationer kommer att fungera 
som evangelister.  Människor kommer att fråga sig och få veta, 
att det här  huset byggdes för fattiga mormor eller blinde farfar 
av en kristen hjälporganisation, som fanns (eller fortarande 
finns) här i Tanzania och som hette (heter) MOKICCO. Husen 
blir vittnen för lång tid framåt om kristen 
barmhärtighetstjänst. 2 När vi bygger hus, så besöker vi först 
platsen och ser det gamla eller fallfärdiga huset.  Vi vill alltså 
kontrollera att de nödrop vi fått om att få ett nytt hus 

verkligen överensstämmer med verkligheten. Ingen kan därför lura oss. Det kan man, tyvärr, i 
ett fattigt land som Tanzania annars inte vara 100 % säker på, att de uppgifter man får 
verkligen stämmer. Så här finns två viktiga skäl till att vi i fortsättningen också vill bygga hus.  
 Under maj månad så fortsatte alltså byggandet och i slutet av månaden kunde vi konstatera, 
att vi nu hittills byggt 53 hus. Caroline Mangowi, som hon heter som fick detta hus och som 
syns på bilden, har en make som inte är mentalt fullt frisk och hon har även en 97-årig 
svärmor att ta hand om. Vid en gudstjänst i vårt kapell den 30 maj tackade hon MOKICCO för 
den stora gåva hon fått.  
 Att bygga hus i Tanzania är ju billigare än i Sverige. Här behövs t.ex. inga element - värmen 
kommer från strålande sol mest varje dag, kravet på lyxiga hus 
finns inte m.m.  Ett hus kostar ändå ca. 20.000:- att bygga och har 
vi byggt 53 hus så har MOKICCOs givare ändå gett över en miljon 
till dessa fattiga.  TACK!  
  Under maj månad så byggdes även ett kök på en grundskola. 
Rektor tog förstås med glädje emot köket (bilden), som nu gör att 
skolbarnen kan få mat varje dag.  
 Från maj i övrigt: Vi firade med barnen här hos oss Overa, som fyllde 63 år. Jag själv har varit 
kallad till olika församlingar, bl.a. till en för att tala om behovet av och välsignelsen av 
diakoni.  
 Och livet går vidare, arbetet går vidare, arbetet är välsignat och människor blir välsignade.  
 

Carl-Erik 

 

PLANERAD PREDIKORESA I SVERIGE: 
8.8 S:ta Clara, 15.8 Pingstkyrkan, Södertälje, 22.8 S:ta Clara, 24.8 S:ta Clara, 25.8 Lindholmen, 26-26.8 Osby, 29.8 
Pingstkyrkan, Borgholm, 30-31.8 Södvik, Öland, 5.9 Centrumkyrkan, Forserum och Equmeniakyrkan, Töreboda 12.9 
(ev. 19.9) 


