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...fortsättning från insidan

Ett Hopp i Mörkret

beskådat några av de fordon som M-L har ordnat hit från räddningstjänsterna
i Årjäng, Bengtsfors och Huskvarna.
Det är också till brandstationen hjälp behövande dagligen tar sig för att
få direktkontakt med M-L. Det är en överenskommelse hon har med
stationen. Senast dagen innan lämnades en sexåring från Guinea-Bissau där.
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Har vi tid att hjälpa vår nästa? - Bild av Maj-Lis Johansson
Layout: Samuel Johansson

M-L har ordnat en tillfällig fosterfamilj eftersom den ensamma mamman
arbetar och inte hinner sköta sin pojke som tagits flera gånger av polisen.
Hon har i de lägena inte mer än några hundra meter att gå från sitt
kontor och lager.
Vi promenerar till lagret och kontoret för det som idag heter Maj-Lis
Filantropiska InsamlingsStiftelse och som har 90-nummer. Ett par kvinnliga
volontärer finns på plats för att sortera och packa i det välfyllda lagret. Hit
kommer bland annat lastbilsleveranserna från Sverige, främst via
Pingstmissionens ulandshjälp.
Den eftermiddag vi är där kommer också en pastor från USA och hans
familj för att hjälpa till. De har kommit med en leverans, modell annorlunda.
Ett från Irak hemvändande amerikanskt marinfartyg har stannat till i Lissabon
och valt att till Maj-Lis stiftelse skänka mängder med överblivna livsmedel och
hygienartiklar. Pastor, fru och barn hjälper till att sortera upp innehållet i
leveransen från marinfartyget.
Stiftelsens verksamhet består till stor del av mottagning och utdelning av
gåvor i form av kläder och livsmedel. Den direkta utdelningen till behövande
sker på utdelningsställen i Lissabonområdet, oftast vid kyrkorna. Annat går till
institutioner och fängelser. All finansiering av stiftelsens verksamhet sker med
hjälp av frivilliga gåvor.
Text Torsten Arpi

Nyhetsbrev från

Portugal brottas ännu med
bristerna från diktaturtiden

...fortsättning från framsidan
Kära vänner!

Carcavelos september 2004

De varma sommarmånaderna håller på att gå mot hösten.
Medan andra länder haft störtregn med översvämningar,
orkan eller vågor som slagit in, har vi här i Portugal
haft som tidigare somrar, total torka och mycket
bränder. Augusti är semestrarna här, för dem som är
lyckliga nog att ha ett jobb.
Miljarder tittare har sett en glimt av Portugal via de
cirka två hundra TV-stationer som var på plats vid
fotbolls-EM i juni. Åtminstone en halv miljon valde att ta
sig hit för att på plats och ställe vara närvarande.
För oss är våra sommarläger väldigt viktiga den här
tiden. Barn som inte har någon status på grund av sina
föräldrar, var de bor, för att de är fattiga och allt
möjligt som vi har, men som de saknar. Barn som är väldigt
utsatta. Många uttrycker stor tacksamhet att få komma med.
Så här skriver ett par av dem;
På det här lägret har jag känt mig trygg. Jag har
fått lära mig om Jesus. Jag har njutit av alla lekar med
mina vänner som jag har lärt mig så mycket av. Alla
lärarna var bra och jag tyckte faktiskt om allting. Jag
var väldigt lessen sista dagen då jag såg alla mina vänner
lämna. Julieta, 10
Dagarna här på kampen har varit mycket viktiga för
mig, då jag fått lära mig om Jesus på ett sätt jag inte
kände till förut. Jag känner mig älskad. Från och med nu
ska jag bli en trofast människa. Maria José, 13
Vi har också firat 30-årsdagen av portugisiska
revolutionen.
. Portugal släppte då sina kolonier utöver
världen. Ett av resultaten är att cirka var
tionde medborgare är från afrikans härkomst,
och smälter inte lika lätt in i ett nytt
Europa.
Det är mest bland dessa vi har ryckt ut
och förmedlat och stöttat.
Personligen är jag tacksam och ser det
som en förmån att få ge de här åren, här i
Portugal.

Adress till Maj-Lis i
Portugal:

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

Tel 00351 214 560 147
Fax 0014127743763

Portugal brottas ännu med
bristerna från diktaturtiden
Text ur Omvårdaren nr 4/2003, samt Nya DAGEN 22.8.2003

Sommarläger är en stående höjdpunkt för barnen från slummen.

Portugal är känt för mycket. Många semestrar här, framförallt i Algarve i
söder. Andra åker hit för att spela golf under sin ledighet. Runt 150 000
svenskar besöker Portugal årligen enligt Utrikesdepartementets siffror. Hur
många som ser eländet som Maj-Lis Johansson har för ögonen är obekant…
Portugal ligger på en med europeiska mått låg nivå på flera sätt, bland
annat en mycket låg utbildningsnivå.
Portugal brottas ännu med bristerna från diktaturtiden 1932–1974. När
diktaturen föll efter militärens ingripande lämnade Portugal även sina kolonier.
Runt en miljon flyktingar från de krigshärjade, forna kolonierna Angola och
Moçambique strömmade in i landet vid mitten av 70-talet.
Idag kan Maj-Lis Johanssons arbete närmast beskrivas som
socialarbetarens. Sjuksköterskan i henne ger råd när sådant behövs. Med sin
erfarenhet och sin långa tid på plats –34 år– ser hon sig som spindeln i ett stort
nät. Hon har själv initierat många av verksamheterna dit hon kan leda
behövande, som äldrevård, sjukvård, avgiftningshem för alkoholister och
narkomaner och även fosterfamiljer till föräldralösa barn.
Vi har varit inne på den lokala brandstationen, hälsat på personalen och
...forts...
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