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Nöden i Tanzania har många ansikten. Precis som i Sverige finns även de som har mentala 
handikapp.  Skillnaden mot i Sverige är att där finns hem, där dessa kan få vård och omsorg. Här 
i Tanzania finns i regel inga sådana hem, vilket gör att en redan fattig familj, som nästan kämpar 
med överlevnad, måste dagligen och stundligen vara med sina handikappade barn och därmed 
inte vara ute och arbeta som andra. Jag var i Mwanza i oktober och besökte två familjer, som 
har mycket handikappade barn. I en av familjerna var mannen blind efter att ha blivit det för 
några år sen. Omänsklig nöd – och mitt i allt en förnöjsamhet och tro att framtiden kan bli 
bättre.  
  Efter besöket i Mwanza så fick vi kontakt med en grupp, som på sin lista har 43 hem med 
handikappade barn och som man regelbundet besöker. Så nu är bestämt att MOKICCO under 
ett år ska MOKICCO ge månatligt stöd till den uppgiften och se hur samarbetet mellan oss 
fungerar.  
 Ur dagboken för oktoer månad plockar jag också informationen, att nu finns det 24 barn i det 
nyöppnade kindergarten i Kituri. Bibelskolan i Mwika har påbörjat en ny termin och jag fick 
gästundervisa i den lutherska bibelskolan i Nyakato vid mitt besök i Mwanza. Jag har besökt en 
luthersk församling för att prata om kindergarten i den församlingen. Vid det besöket döptes en 
pojke från ett av våra familjehem där och föräldrarna hade bestämt, att pojken skulle heta Carl-
Erik! 
 Så mycket händer och så mycket gott händer. Visst finns det utmaningar att ta tag i men där 
har jag ovärderlig hjälp av goda hustrun Overa. Tack att du står med oss i bön för vårt arbete! 
Jesus sa: ”Allt vad ni har gjort för en av dessa mina minsta bröder, det har ni gjort för mig”. 
(Matt. 25:40) 
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PS. Det finns lite lösa planer (hittills en konkret kallelse) att jag kommer till Sverige i mitten av december. 
Så blir det flera kallelser, så kanske jag kommer. Sen planerar jag,  om Gud vill och vi får leva, att komma 
tillbaka till Sverige vid påsktiden 2022. DS   


