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Maj-Lis har varit lite sjuk i och runt helgerna och allt har inte blivit som vi
planerat. Men vi finns och fortsätter ställa upp för våra medmänniskor. Du
är välkommen vara med. Tack för alla gåvor!
Alla som har fått matkassar runt julen, till jul eller före jul och också de
som fått sin del efter julen, är ytterst tacksamma. Julafton eller inte, alla
dagar har de behövt mat och vi har gjort så rättvist som vi förstår.
Vi fick också en större gåva ifrån SiloamMission, såACRA:s och CAS tar
emot många som får en portion mat, i form av ett lagat mål mat, vid ett
dukat bord, och inte bara en dag utan flera.

Se ny kortfilmom Stiftelsen idag

www.maj-lis.org
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Maj-Lis berättar om betonggetton, den nya slummen i Portugal

Barnfattigdomen ökar i Portugal
Se video om denna artikel på stiftelsens hemsida maj-lis.org

Fattigdomen i Portugal ökar, med det även barnfattigdomen. UNICEF

rapporterar om att den portuguisiska regeringen inte lyckas arbeta mot

barnfattigdomen. BBC rapporterar om den tysta fattigdomskrisen i

Portugal.

Stiftelsen jobbar numycket med den

nya slummen; betongghettona som

finns utspridda runt Lissabon och

Porto. Där stöttar vi kontinuerlig

verksamhet för de mest utsatta,

hemlösa och barn. Forts. sid 3
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Kära läsare,

+351 936 465 389
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I ett av mina email,
kom en sista minuten
n y h e t  f r å n  e n
fågelkännare om en
hel ny, ovanlig ras
s o m  u p p t ä c k t s  i
Portugal och kallas:
Abe lha ruco -pe rsa
Merops persicus. Jag
bad observatören och
v i l d l i v s f i lma ren
Daniel Pinheiro om
tillstånd ta med i
vårt utskick. Är den
inte underbart vacker!

Adress till Stiftelsens styrelse:
Gunnel Sjöholm
Andréevägen 33
554 66 Jönköping, Sverige

Fåglar är Guds skapelser. De kan lämna Sverige för kylan och
ta sig till Afrika och hitta tillbaka, till samma träd där de
bodde i Enköping. Jesus sa: Se på fåglarna! Ni är mycket mer
värda för er himmelske Far än fåglarna.  Oroa er inte över saker
som mat, dryck, pengar och kläder. Fåglarna oroar sig inte över
vad de ska äta. De behöver inte så eller skörda. Matt 6:25-34

Vi människor är också Guds skapelse, men vi är ande, själ och
kropp. I vårt Filantropiska dagliga arbete, möter vi olika behov.
En del har i det närmaste gett upp då kroppen mår dåligt, fast
det är själen som inte har något att leva för. Att bara ge mat,
räcker inte. Utan lust att leva, kan man inte ens hjälpa sig
själva.  Ett krig mellan ont och gott, och det gäller att segra.
Annars blir man besegrad.

Vi är mer värda än fåglarna. Varje lite fågel har Gud gett
sin egen ton. Kännare vet direkt de hör ett pip, vem det är. Gud
till och med böjer sig ned för oss.  Är vi så viktiga då?  Ja
absolut! Ps 110:5-6 Vem kan jämföras med Gud, som sitter på sin
tron i höjden? Han lutar sig nedåt för att höra
om vi sänder något ”pip” uppåt. Då är han där för
oss.  I Psaltaren fem skriver kung David: Du är
min Gud och min kung. Varje morgon ser jag upp
till dig i himlen och lägger fram mina önskningar
inför dig och väntar på ditt svar.
...för du välsignar ...och du skyddar!

Gud finns där för oss vid minsta pip

Februari 2015 Forts från sidan 1

Barnfattigdomen ökar Portugal har relativt hög andel barnfattigdom. De
har en låg andel barn som lever i arbetslösa hushåll, men upplever höga
andelar arbetande fattiga bland familjerna. De viktigaste faktorerna bakom
fattigdom trots förvärvsarbete är den låga arbetsintensiteten, i föreningmed
låga löner. Nivån på och effektiviteten av de sociala utgifterna är också
begränsade och bland de lägsta i EU. Nya åtstramningspaket efter senaste
finanskris förvärrar det ytterligare.

Ett av stiftelsens återkommande projekt är att möjligöra sommarläger för
barn från utsatta områden där de få chans att lämna sina svåra levnadsvillkor
för en tid. De kommer ofta från dissfunktionella hem och får genom lägren
chans att uppleva kärlek och inspiration för att bryta destruktiva mönster
som riskerar att gå i arv generation efter generation.

Stiftelsens målsättning är att ihopmed våra sammarbetspartners kunna hyra
en gård på den portuguisiska landsbygden där barnen får möjlighet att helt
byta miljö en del av sitt sommarlov. Det är det mest värdefulla för barnen.
Tyvärr så får vi inte in nog mycket gåvor för att kunna göra detta
möjligt för alla de barn som skulle ha nytta av det så då får vi göra
enklare dagsläger och aktiviteters för att nå så många som möjligt.

Er hjälp, gåvor och böner är av stor vikt för många enskilda barns liv. Var
med och ge en gåva till Stiftelsens arbete bland de svagaste i vårt samhälle.
Se gårna den korta videon på vår hemsida, maj-lis.org om barnfattigdomen
i Portugal idag. Samuel Johansson


