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Från den dagliga verksamheten

Barn från slummen får hjälp hos familjer som ställer upp.

Hoppas det blir lika bra denna
jul - som förra!
Då fick vi 20 ton mat som 35 bilar kom och hämtade.
Det räckte till: 6 större organisationer

195 familjer
50 individuella portioner

Dessutom fick vi hjälp till ytterligare ett hundratal familjer. Alla
distributionsställen, som regelbundet får, fick också kläder och
leksaker och en bibelkalender. Nu skall vi göra det igen!

PS från Maj-Lis
Familjen kommer att vara samlad för en jul igen. Vi håller tät
kontakt med varann, hela året, trots att vi inte har glädjen att bo i
samma land.
Mikael 33, gör uppehåll i missionsarbetet och studerar  andra året
teologi i Uppsala. Samuel fortsätter sina Studier i Stockholm. Han
och Daniel är 28.  Daniel har sin arbetsplats i Oslo, men pendlar till
och från Sydamerika. Eskil och jag är tacksamma för vår familj och ser
verkligen fram emot julen 2002!

Tack
 … i äldreboendet i Bicess är det
enligt lag nödvändigt  installera hiss.
…myndigheterna begärde dessutom
att vi skulle byta ut el-systemet i hela
huset för att hissen skulle fungera.
Det var för oss ett stort problem…
Nu kan vi med er ovärderliga hjälp
som precis löser detta problem
påbörja installationen.

För ADS  Styrelsen .
Nationella Pingstväckelsen

På bilderna: Maj-Lis med föreståndarna av
äldreboendet. I bakgrunden: den nya hissen.
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God Jul!            Här kommer julbrevet 2002!

 Vem hjälper vi egentligen?  Och varför? Ska ge ett par exempel.
         En storväxt man från Västafrika kom till Portugal, för hans fru hade dött
när barnet föddes och hans tvååriga son behöver opereras.  Han tillhör en
stam som har sex fingrar på varje hand och sex tår på varje fot (precis
som jätten Goliats stam i 2 Sam 21:18-22).  Sonen, Jacob har likadant, 6
fingrar, 6 tår och stort navelbråk, precis som stammen i övrigt. Dessutom har
Jacob två tungor.
       I Afrika fick pappan lämna in Jacob på en missionsstation. Men nu sitter
han i ett skjul i slummen och väntar på sonens tur att bli opererad. Väntan blir
månad efter månad. Vi ordnar en familj som ställer upp så länge det
behövs. (Se fotot på framsidan.) Idag är Jacob opererad flera omgångar och
pappan letar jobb för att kunna få till biljetten tillbaka hem tillsammans med sin
son.
         Mahieny, en mamma med svår struma kommer och kvider om hjälp.
Hon kom gravid från Guinea Bissau för att söka läkare. Nu är sonen Rui tre,
och struman blir bara värre. Rui får hon ibland låsa in och skynda iväg till
sjukhuset när det blir för svårt att andas. Andra gånger får Mahieny hastigt
lämna in sonen hos någon granne. Bostaden är ett rum som delas mellan sex
afrikaner… Nu har vi hittat någon som tar hand om Rui, och som bor nära
hans mamma så hon kan känna lugn på den punkten och de kan träffas! En
sak i taget!
       Det är en ständig kamp att få tid och medel att kunna hjälpa folk. Och så
fort de har börjat komma in i systemet och vet hur de ska klara sig själva,
plockar vi bort deras journal, för att andra med mer akuta behov ska kunna få
hjälp.

Och varför hjälper vi våra medmänniskor?
            Ordspråksboken 14:21 och 31 har ett av svaren:
Den som föraktar sin nästa syndar.
Lycklig är den som förbarmar sig över de betryckta.
Den som förtrycker de fattiga förolämpar Gud,
 som skapade dem.
Att hjälpa de fattiga är att ära Gud.

Ute på lagret förbereds klädsändningar
som hämtas både till norr och söder.

   Har sett att det varit upprörda människor i Sverige, som känner sig lurade
efter att ha skänkt kläder som de trodde gick till välgörande ändamål. Det är
verkligen sorgligt att sådant händer. Och det är bra att falska insamlingar
uppdagas.
   Våra givare kan känna sig lugna. Det finns inga mellanhänder som försöker
sko sig på de fattigas bekostnad. Ni vet vem ni ger det till, och som i sin tur
skickar det till PMU, pingstmissionens u-landsdepå i
Vårgårda, där det förvaras för Portugals räkning, tills
det är nog mycket för en sändning. (PMU står ej för
frakten.) Lådorna packas in i en container eller i en
lastbil, som plomberas, tills den står vid vårt lager här
i Portugal och vi bryter plomberingen. Sedan kommer
varje utdelningstställe och hämtar hos oss. Och
människorna som behöver, får det! Varje person
behandlas individuellt!

• Portugal har ca 80 tusen drogberoende, flest av alla länder i EU.
Procentuellt kom Italien näst.

• Och Portugal har de flesta aids fallen inom EU enligt Portuguisisk TV,
oktober 2002

• … Portugal hotas med mångmiljardböter om man inte kan hålla sig inom
EU:s ekonomiska kravgräns! Världen i dag, 13 feb.2002

• Till EU:s skyddshelgon har svenskan, den heliga Birgitta utsetts!


