
 

 

MÅNADSBREV SEPTEMBER   2022 
Nåd och frid från Gud och vår Herre Jesus Kristus! 
  Det är en stor sorg att vår vän och min make Carl-Erik lämnade det här livet. Vi vet att han är 
hemma hos Jesus som han älskade med hela sitt hjärta. Han hjälpte många i Tanzania såsom de 
fattiga, föräldralösa barn, änkor och andra behövande. Det känns viktig för mig att fortsätta 
med detta arbete som han påbörjade. Tack så mycket för ert stöd och förbön! 
  En av de saker han brukade göra var att informera er om hur arbetet fotsatte. 2021 skrev han 
varje månad ett månadsbrev, och jag försöker ta vid där han slutade med ett brev denna 
månad. Jag vill börja med det sista brevet som han skrev men inte fick iväg, och har även lagt till 
hur situationen ser ut idag.  
 

 
Carl-Erics viloplats vid MOKICCO 

 

MÅNADSBREV NOVEMBER   2021  
Nöden i Tanzania har många ansikten. Precis som i Sverige finns det även här de som har 
mentala handikapp. Skillnaden mot i Sverige är att där finns det 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 det bestämt att MOKICCO 
under ett år ska ge månatligt stöd till den uppgiften och se hur samarbetet mellan oss fungerar.  
I dag, (September 2022, vill vi fortsätta med att stödja gruppen som hjälper de 43 familjerna. 
Vår organisation MOKICCO ger gruppen 200,000 Tanzaniska Sh. som är ungefär 500 kr. i 
månaden.) 
  Ur dagboken för oktober 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! (I dag, september 2022, finns det tre barn i Tanzania som har fått namnet 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) 
  Utmaningen som hände efter det att Carl-Erik gått bort var att en i MOKICCO-familjen försökte 
ta över yrkesskolan, men med hjälp av vänner i Tanzania och förbön fick vi behålla vår 
yrkesskola.  

 
Vår salong i Marangu 

  



 

 

En annan utmaning är ekonomin, men den löser vi genom att hjälpa varje familj att hålla igång 
ett projekt (t.ex. att de föder upp höns, kor och getter) som kan ge pengar. Ett exempel är här 
salong MOKICO som vi har vid marknadplatsen i Marangu, se bilden på förra sidan! Den 
genererar pengar till gruppen med änkor. Samtidigt hanterar vi ekonomin genom att för 
närvarande inte ta emot nya barn i MOKICCO-familjerna, med undantag för akuta situationer. 
Till exempel i juni månad 2022, var vi tungna att ta emot en flicka, Teresia 14 år gammal. Hon 
kom från Arusha, ganska långt från Marangu där vi bor. Hon blev sexuellt utnytjad av sin 
farbror. När hon var inlagd på sjukhus frågade en kvinna henne om hon skulle vilja jobba som 
hemhjälp och hjälpa hennes äldre mor. Teresia accepterade, men när hon kom till den nya 
familjen var hon mycket missnöjd med den nya familjen. Socialarbetare i Arusha ringde 
MOKICCO och bad om vår hjälp att ta hand om Teresia. Så även om vi inte nu kan ta emot nya 
barn finns det akuta situationer då vi ändå måste gripa in. Efter Carl-Eriks bortgång har vi tagit 
emot tre nya barn som levt under svåra förhållande. 
  Trots alla utmaningar har vi sett Guds hand i MOKICCOS arbete. Vi har kunnat fortsätta med 
vårt arbete. Vi har nu 25 familjer, och en gång i månaden brukar vi fira Gudstjänst tilsammans 
och be för arbetet, och samtala. 
 
Tack ännu en gång för er förbön! 
 
Carl-Erik  
Overa 
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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  
 
 
 


