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Hjälp över gränserna
På förmiddagen kommer Chris, en medarbetare sedan femton år. Han kom
från England till Portugal för att lära sig språket här, som ett led i utbildningen
för en missionsinsats framöver. Chris blev snabbt omtyckt av våra medarbetare
och kom igång bland annat som fängelsebesökare och skapade roliga drama
och producerade video av texter och bilder vi hade och satte till musik. Med
andra ord var han kreativ.
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Sedan ett tiotal år är han nu verksam i Moçambique, den forna portugisiska
kolonin i Afrika, dit han åkte med sin fru som han träffade under sin tid här i
Portugal. Han är involverad i ett framgångsrikt evangelisationsprogram. Men
landet som drabbats hårt av krig och översvämningar är i stort behov av hjälp
av olika slag. Chris kommer därför nu och då till Portugal för att fylla de behov
han har av kläder och litteratur och annat.
Det är en glädje att få besök av Chris och det är en fröjd att se honom lasta in
allt vad vi kan undvara.

Barn leker i slummen .

En helt vanlig dag…
Brrrrr… Telefonen ringer igen. Denna gång gäller det en västafrikansk kvinna med barn som flytt undan inbördeskriget och lyckats
ta sig till Portugal med sin treåring. Hon på tio blev kvar hos någon
släkting och mannen försvann i kriget.
Vi träffs och ventilerar dessa utarmades möjligheter att överleva i den nya situationen.
Vad kan man föreslå ett fall som är helt i avsaknad av resurser och inte ens har ett
plåtskjul som skydd mot vinterregnet?

Två medarbetare på vårt lager i Portugal. Alla gåvor sorteras för att
skickas dit de gör mest nytta.
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De har genomlevt så mycket av krigets elände att de blivit brända. ”Tak över huvudet”
är inte det värsta. Aminta håller upp sina armar runt den magra, spinkiga varelsen och
nästan trycker honom mot mitt ansikte.
fortsättning på insidan...

Från den dagliga verksamheten

fortsättning från framsidan...

– Värst är det med Mamadi. Han kom inte ut ur hyddan kvickt nog när terroristerna
skövlade byn, får hon fram, så han ramlade över elden. Jag har gråtit så mycket för
honom och vill kämpa för honom. I mitt land kan de inget göra, suckar mamman.
Så ser jag plötsligt att det är ett ansikte där bland trasorna. Jag lägger försiktigt ett par
fingrar på handen som sticker ut och ögonblickligen griper barnet hårt tag i dem. Två
stora ögon öppnar sig samtidigt som ett band av vita tänder syns i det mörka, skrumpna, som föreställer en liten människa.
– Han kan få opereras, säger de, men bara om ett par år, stönar hon på sin dåliga
portugisiska. Hjälp mig, hjälp mig! Ingen vill ens titta på mitt barn!
Alltså, först av allt måste vi kontrollera att allt stämmer och att de är här legalt. Oftast
stämmer uppgifterna, men det kan hända motsatsen i pressade situationer.
… Så tar en helt vanlig dag slut. Men egentligen finns det inte några helt vanliga
dagar, för den ena är inte den andra lik. Det är ständigt dagliga lokala problem som
pockar på en lösning och när inte vi hinner med, får telefonsvararen göra sitt.

Maj-Lis fikar med några voluntärer på Stiftelsens lager i Carcavelos. Härifrån skickas
gåvorna ut till de mest behövande.

När nöden och behoven klappar på vår dörr försöker vi – så långt det går – att
sträcka en hjälpande hand. När vi gör det, sänder vi dig som stöder denna verksamhet, en varm och tacksam tanke. Det är ju du som genom dina gåvor gör det möjligt
för oss att hålla dörren öppen.
Just nu är bekymren slut för idag. Medan John Blund svänger sitt paraply över mina
tunga ögonlock och dagens händelser försvinner en efter en, in i sömnens värld, är det
en som håller ut längst av alla. Det är bilden av de stora, vackra, mörka ögonen i det
brända barnansiktet.
Kanske kan vi hitta en familj som vill hjälpa dem.
Tack för ditt stöd!

Adress till Maj-Lis i
Portugal:

Maj-Lis Johansson
Av. Anibal F da Silva 319, R/C
P-2775-692 CARCAVELOS, Portugal

Tel +351 214 560 147
Fax +351 214 580 380
maj-lis@johansson.com

Hildeborg och
Ingegärd poserar
på sidan av en
stor mängd
dockor och
andra leksaker.
De och deras
vänner har
tillverkat dem
för att förgylla
tillvaron för
barnen i slummen.
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