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Om min far och mor överger mig
ska Herren ta sig an mig Ps 27:10

illustration av Maj-Lis

Det är mycken nöd utöver världen, och vi är inte heller befriade här.
Vi hoppas att många av våra medarbetare ska få komma och hämta julpåsar,
till sina områden, där de väl känner till vilka som behöver mest.
Vi räknar med att det ska bli lika bra som förra julen och som tidigare år!
Då har vi fått hjälp att kunna ordna familjeförpackningar med mat,
hygienartiklar och leksaker. Och nu i år ser vi fram emot att många vill vara
med och göra det möjligt. Att liknande utdelningar kan ske till sådana som
verkligen behöver; sjuka, fattiga, gamla och barn i slummen. Kläder delar vi ju
ut hela året.
Vi ger julklappar till våra barn. Men inte alla förunnas så.
Fler kan erbjudas om du sänder en helghälsning till någon med att sätta in
din julgåva på Stiftelsens postgiro.
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Portugal, lite av en bortglömd
tredjevärldenmisär, i Europa.

Julbrevet 2003
Kära Vänner!
Stiftelsens verksamhet har börjat bli ett begrepp hos
de bosatta i Portugal. De kommer och ber att vi ska ta
hand om deras saker. Sånt som vi kan ge till fattiga.
Saker som de inte själva vet vad de skall göra av.
Det glädjer mig att se, hur under senare år, både
“vanliga människor” och utlänningarna som flyttar
härifrån, tänker på de behövande med sina gåvor.
Häromdagen skrev Sac Sawyer, en student från USA;
– Jag behöver veta mer om misären i Lissabon området. 1998
besökte jag dig i Carcavelos tillsammans med en grupp från
Riverside Kyrkan. Vi var bara med dig en dag och bara i
Lissabon i två veckor, men jag vaknade till av vad jag såg
där i slum-staden dit du tog oss.
Sedan dess har mycket hänt och jag har fått ett hjärta
för fattiga. Jag studerar mission och internationell
utveckling och hoppas kunna bli klar inom två år.
Så fyller studenten resten av sidan med frågor…
Det är en enorm skillnad vad en person, en enda, kan
göra, då är det värt att vi alla försöker. Kanske aldrig
någon mer än Gud kommer att veta om vilken välsignelse du
varit. Den fattige som får hjälp tänker; så snällt av
honom, det är fantastiskt, jag har fått en ny chans. Men
hur ofta skriver man och tackar och låter givaren få veta
hur uppskattat det är?
Och ändå betyder en vänlig handling så oerhört mycket. Den
är oersättlig!
Nu i jultider tänker många tacksamma tankar till Gud,
som sände sin son för att rädda
världen. I Kristus Jesus
försonade Gud välden med sig
själv som gåva …
För mig betyder Jesus Messias,
Konungen, mer än någonsin!
Stiftelsen
och vi som familj
önskar Er
God Jul och
Gott Nytt År 2004
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Portugal, lite av en bortglömd
tredjevärldenmisär, i Europa.

Efter mer än trettio år på plats i Portugal ser sjuksköterskan och missionären
Maj-Lis Johansson fortsatt stora behov bland de mest utsatta.
Carcavelos är känt för sin marknad, sin fina strand... och för sina
slumområden. I Portugal, i Europas sydvästra hörn, uppges minst 100 000
människor idag bo i skjul i slumområden.
Maj-Lis har inte mer än några hundra meter att gå från sitt kontor och lager,
till slummen. Det är ett för henne mer skonsamt arrangemang än att som
tidigare - under 17 år - ha hjälpsökande på den egna trappan där hon bor.
Maj-Lis känner till vilka myndigheter och organisationer som kan hjälpa den
eller dem som är i akut nöd. Och det vet vid det här laget många att hon kan.
För att minska slumområdena har “socialt boende” börjat byggas upp för de
utsatta familjerna. Maj-Lis Johanssons stiftelse ser exempelvis till att folk
registrerar sig för att komma med i bostadsköerna, skänker sängar och
möbler till deras lägenheter liksom från Sverige skickade gardiner, lakan och
handdukar.
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