
 

 

 
                                  MÅNADSBREV AUGUSTI  2021  
   
  Bland det allra roligaste som finns i vårt hjälparbete är att se våra MOKICCO-barn få nya 
livsmöjligeter.  Vårt arbete började i liten skala 2006  - men det är 15 år sen nu – och många 
av de då små barnen finns idag i slutet av sin gymnasiala utbildning och söker jobb för 
framtiden.  Vi känner inte livssituationen för alla de 130 barnen i våra 24 familjehem men 
några känner vi. Vi vet  t.ex. om flera från vår missions- och entreprenörsskola i Mwangaria 
som nu bedriver egen syverksamhet. Debora, som också gått den utbildningen, hjälper oss nu 

i en av våra bokaffärer. Maria, ett HIV-smittat barn 
från ett av våra familjehem, arbetar nu i vår 
bokhandel i Boma Ng´ombe. Salome, ett annat 
MOKICCO-barn, jobbar i en annan bokhandel. 
  Sen har vi också bett, att några MOKICCO-barn ska 
känna kallelse till kyrklig tjänst. Vi har hjälpt andra att 
studera till evangelister och församlingsassistenter 
vid den lutherska bibelskolan Mwika (totalt 5-10 
stycken) men vi har fortsatt be att några av dem, som 
själva vuxit upp i MOKICCOS familjehem, en dag 
skulle vilja gå in i kyrklig tjänst. Och nu har det hänt!   
Han heter Hezekiah Mtui, en av våra allra första 
MOKICCO-barn, när vi startade år 2006. Hezekiahs 
pappa dog när han var liten.  Mamman ansåg sig inte 
ha möjlighet att på ett bra sätt försörja honom och 
hans bror och Hezekiah fick så hjälp av MOKICCO till 
att bo i ett familjehem men med kontakt med sin 
biologiska mamma.  Hezekiahs far ska ha haft 
musikalisk begåvning och Hezekiah har tydligen ärvt 
den gåvan.  MOKICCO sponsrade en treårig 
musikutbildning på bibelskolan Mwika och nu är den 
utbildningen avslutad.  

    Söndagen den 1 augusti så tackade Hezekiah vid en gudstjänst i kapellet där vi bor Gud och 
MOKICCO för denna hjälp han fått. Glad mamma var med vid gudstjänsten och Hezekiah 
spelade till psalmerna. Nu får vi fortsätta be för Hezekiah att han får en kantorstjänst i en 
församling och på det sättet få tacka och ära Gud för det goda liv han nu har fått.  
 

Carl-Erik 

 

PLANERAD PREDIKORESA I SVERIGE: 
22.8 11.00 S:ta Clara, 23.8 10.00 S:ta Clara (Vägendag) 24.8 10.30 S:ta Clara Lärjungemässa, 25.8 11.30 
Lindholmen, 27-29.8 Osby (ekumeniskt), 29.8 18.00 Pingstkyrkan, Borgholm, 30-31.8 Södvik, Öland, 2.9 13.00 
Missionärsskola, S:ta Clara. 3.9. 14.00 Folkungakyrkan, Stockholm 5.9 10.00 Centrumkyrkan, Forserum, 12.9 10.00 
Säter (svenska kyrkan), 17.9 19.00 Lugnås och 18-19.9 Equmeniakyrkan, Töreboda. 


