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Som ringar på vattnet
Zico, en före detta narkoman från Afrika, som vi fått förmånen
hjälpa, berättar frimodigt om sin omvändelse från knarket och den
förnedring han tidigare levt i.
Hans stora behov för tillfället, är mer ”verktyg”, säger han och ler.
Mera småskrifter som han ger ut som blir som ringar på vattnet, för
han känner väl till
den undre världen
och hjälper övertygat andra finna
vägen ut ur missbruket till den väg som
han själv vandrar på
idag.
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Hjälpen når fram
För att allt skall fungera och hjälpen nå fram, krävs många som
ställer upp på olika sätt. När klädinsamlingarna äntligen kommer till
Portugal behövs det många händer här också. På bilden ser ni Volontärer från Nato-basen utanför Lissabon, som håller på att lasta av en
container och packa in lådorna i Stiftelsens lokaler här.
Långt innan hjälpsändningen kommer ända hit, har eldsjälar i
Sverige jobbat länge med insamling och paketering av gåvor. När allt
kommer fram och människor blir gynnade, så upplevs mycken glädje.
Den vill vi dela med oss av, till Er.
Ditt stöd behövs!
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Flyktingar från
Öststaterna
Så har vi den nya
vågen av flyktingar
från Öststaterna som
väller in över Portugal och in i EU. Många av dem har svårt att etablera sig i sin nya situation i västvärlden och hittar varken bostad eller
arbete och blir lätt offer för omständigheterna.

Tiotusentals har
blivit hjälpta
under åren

Kära Vänner
Nu är det sol och sommar i Sverige. På stränderna
trängs skaror av människor i badkläder. Deras fina, välputsade bilar står inklämda på varje liten jordbit där det
på något sätt går att parkera nära havet.
Det är glädjande att se
att många har det så bra att
Om jag hade gåvan
de kan njuta av sina semesterom jag kände till allt
dagar och hämta energi för
om jag gav bort allt
kommande uppgifter. Men på väg
jag ägde
till min arbetsplats, här i
- men inte hade kärlek
Portugal, ser jag en annan
till andra männisbild. Jag sneddar genom fatkor...
tigkvarteren och möter männisl Kor 13:1-3
kor i nöd med stora behov.
Många av dem har lärt sig
att godta sin lott i livet,
andra som tidigare fått assistens genom vår verksamhet,
kommer springande mot mig för att berätta om hur de har
det eller be om råd och hjälp.
Mitt i skrivandet blev jag uppringd
av TV4, Kalla Fakta, som just nu är i
Portugal och gör ett program om narkotikapolitik. De bad mig medverka så det
blev intervju gjord i barackstaden. Både
filmaren och intervjuaren var djupt
skakade av vad de sett de senaste dagarna och trodde nog inte att något sådant
fanns. Programmet kommer att sändas i
höst, de visste inte när. Missa inte det
programmet!
Vår verksamhet fortsätter som vanligt, för nöden tar inte semester.
Med denna sommarhälsning vill jag tacka
Er alla så varmt, Ni som gör det möjligt
för oss att arbeta vidare med att sprida
lite solsken bland dom som lever på
livets skuggsida.
Med vänliga Hälsningar
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Tiotusentals har blivit
hjälpta under åren
Sedan Maj-Lis började hjälpa fattiga o flyktingar på 70-talet i Portugal
har otaliga blivit hjälpta. Det finns mycket
glädjande att berätta,
och mycket nytt som
händer varje dag som
förtjänar en hjälpande
hand.
En som blivit hjälpt
Luisa bodde över 20
år i slummen utanför
Lissabon. Nu har hon
en liten lägenhet och
ett jobb. Hennes dotter
får gå i skola, som
många av hennes
jämnåriga inte får. Från
början kom hon från
kriget i Angola, och
...en del får nöja sig med lerväg, medan andra njuter av
hennes man dog nylimotorvägar...
gen av en överdos av
narkotika. Hon har behövt mycket hjälp att komma på fötterna. Hennes
tacksamhet till dem i Sverige som hjälpt henne är obeskrivlig.
Livets nödtorft fattas
I Hilários barack fattas det allra nödvändigaste av möbler,
husgeråd,filtar och kläder. Han måste nu hysa ännu en hel del släktingar
som plötsligt kommit som flyktingar från Afrika. Med glädje kan vi lätt
avhjälpa det. På vårt lager har vi fått in just vad Hilário behöver.
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