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Många barn, som vi hjälpt igång, har efter några veckor slutat komma till
skolan. De passar istället småsyskon eller tittar efter polis medan föräldern
säljer från sin låda på gatan. Vi kämpar dagligen med att få in medel så att
barn ska få material till sin skolgång.

Alla barn i Portugal erbjuds undervisning i skolorna. Däremot har långt ifrån
alla råd. Man måste själv betala pennor, skrivmaterial, böcker och
skoluniformer. För dem som inte har just några inkomster prioriteras lätt
barnens skolgång bort.

Även lägren som vi skickar barn till, bidrar positivt till att de unga
själva blir motiverade. De kämpar på även om ingen mer i baracken är
läskunnig.

Häromdagen berättade en tandlös, haltande mamma stolt, att hennes dotter
kommit in på läkarlinjen. Trots benprotes efter canceroperation, var hon
inställd på att hjälpa andra, precis som hon själv hade blivit hjälpt. Datorn vi
förmedlat henne hade öppnat en dörr.

Datorn – öppnade en dörr ut ur fattigdomen

Närmare en miljon är fortfarande analfabet i Portugal
Många barn utan hjälp skulle aldrig kunna gå i skola och ta sig ur misären.
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Adress till Maj-Lis i
Portugal:

önskan om en

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

trevlig helg!

Vi som familj sänder med

Tel 00351 214 560 147
Fax 0014127743763
maj-lis@johansson.com

Vi ska snart
fira jul och
minnas hur
Gud gav oss
sin son
Jesus, som
världens
Frälsare. Till julen vill man gärna göra något för andra
och denna jul tänker vi speciellt på barnen både i
Portugal och på dem vi hjälper i Bulgarien. Vi behöver
bidra till deras julfest för så många fattiga barn som
möjligt och deras föräldrar som ska hämtas och skjutsas
osv.

Min bön är kunna dela med mig av nöden för människors väl
och ve, så
att ni vill
vara med och
plantera
tro, hopp
och kärlek
hos människor
utan ens
livslust.

Först vill jag tacka för allt ni ställt upp med; fyllt på
i hjälpsändningar till Stiftelsen, sänt medel att kunna
hålla igång verksamheten och att kunna göra praktiska
insatser för folk och gett oss uppmuntran och andligt
stöd. Utan allt detta hade vi aldrig kunnat fullborda så
mycket.

kära ni som är med och gör det möjligt för oss att
verka i Portugal och andra delar av världen. Flertal av
er som läser det här lilla Nyhetsbrevet, har stått med
oss, Eskil och mig, sedan år tillbaka, i vår strävan att
sprida de goda nyheterna och hjälpa folk på fötter.

Tack

Kära vänner!
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Adress till Stiftelsens styrelse:

Gunnel & Roland Sjöholm
Andréevägen 33
554 66 Jönköping , Sverige

Tel 036 - 14 03 60
gunnelochroland@glocalnet.net

Till julen vill man göra
något extra och julen
2006 tänker vi speciellt
på barnen

men att det är obetalbart för oss! Gud har faktiskt redan köpt oss.
Magdalena Olsson

Gud är gratis. Det betyder inte att det som Gud ger inte kostar något,

Bortom alla stånd, hotell och restauranter kommer jag fram till en stor, öppen
gård där folk kryper tvärs över, på knä. Det finns knäskydd att köpa! Det
görs affärer av allt. Jag går med tårar i ögonen och tungt hjärta och tänker att
de missar ju hela poängen!

Hit vallfärdar pilgrimer från hela världen. I början av 1900-talet sägs tre barn
ha haft uppenbarelser här av jungfru Maria och sen byggdes denna väldiga
Fatima-anläggning.

firas i Portugal

Hotellet heter “Världens ljus”… I affärerna
säljs allt från nattvardskalkar i äkta guld och
madonna-statyer för tusentals kronor till små
plastkors och krimskrams. Jag kan tänka mig
Jesus gå lös här som när han rensar templet.
Han gör en piska av repstumpar och driver ut
Det stora torget där Fatima allt och alla.

Jag besökte Fatima

