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Då vi går igenom dokument och listor till årsberättelsen, gör vi en kortare
sammanfattning av några saker som Stiftelsen kunnat hjälpa med.
Handikappsmaterial för barn, till flera organisationer
Rullstolar till behövande
Matförråd till våra utdelningsställen, behandlingshem, äldreboende
Kläder, skor och hygienvaror till våra utdelningsställen, behandlingshem
och äldreboende
Husgeråd, gardiner mm till hem för barn och äldre
Ekonomiskt bistånd till ACRAS; pingstkyrkans sociala arbete Portugal
Ekonomiskt bistånd till Bulgarien (se artikeln)
Individuellt stöd vid krissituationer
Fylla på containers till portugistalande Afrika, som t.ex. Angola och
Guinea Bissau

2006 i Sammanfattning.

Efter det droppat in både små och större gåvor från Anita till Stiftelsen,
blev min önskan så stor att få veta vem hon var, att jag skrev och frågade.
Anita bor i Nordmaling. I sin bostad tar hon emot gåvor, fixar till och
driver en secondhandbutik. Med avkastningen hjälper hon barn både i
Sverige och ute i världen. Flera rum, förråd och garage är fyllda med
kläder, prydnadssaker och leksaker. Med tacksamt hjärta packar Anita upp,
tvättar och stryker och ordnar till det, för att fredagar och lördagar ta emot
kunder.
Anita kan identifiera sig med smärta och lidande. Genom ett under
blev hon själv frisk från levercancer. Det närmar sig ett par decennier
sedan Anita upplevde sitt under. Hon försöker inte smyga med hur hon blev
helad utan stiger fram till Guds försvar och ger sitt vittnesbörd. Secondhand
verksamheten har utvecklats och där får hon både ge sin historia och får ihop
pengar som hon delar mellan cancerdrabbade barn, cancerfonden i Sverige
och en rad länder, däribland Portugal.
Det finns eldsjälar både här och där, som gör mer än allt! Och Anita är
en av dem! Förvisso är det saligare att ge än att få!

Anitas insats hjälper många

Notiser
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Nyhetsbrev från

...forts på insidan

– De är obildade och kan inte ens alfabetet. Vi söker sätt där vi kan hjälpa
dem mera, hörs Haris röst på gratis samtalet via Internet med Maj-Lis
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Ett Hopp i Mörkret
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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
maj-lis@johansson.com

Vi kan inte ändra på världens stora problem, men vi
kan göra vår del..

Vågar man hoppas på något bra i kommande dagar, då
året som gått gav oss så många nyheter om oroande
konflikter, terror och katastrofer. Media rapporterar
inte precis trygghet och man kan tro att ingen vågar
hoppas och tro längre. Fast mycket tycks gå mot kaos, har
Gud ytterst kontrollen. Och faktum är, att Guds rike
växer i världen.
Alla som tror på Guds Son har evigt liv, förklarade
Jesus. Joh. 3:36
Den dimensionen gör oss till pilgrimer. Du och jag kan
se fram emot en morgondag. Inte med tyngdpunkten på att
söka vinna hela världen, men dock, för att rädda vår
själ. Gud har fridens tankar för att ge oss en framtid
och ett hopp, en hel evighet, då vi fruktar honom. Jer
29:11
Som Stiftelse tänker vi fortsätta förmedla hopp och
även praktisk hjälp där det går att lindra nöden. Var med
och gör något du också. Läs om Anitas engagemang i det
här brevet. Det ska bli ett fantastiskt år framöver och
vi räknar med dig inför Stiftelsens utmaningar.
Människor i olika länder, har verkligen olika
förutsättningar. Om vi bara tänker på vatten. Vi, hemma
i Sverige, duschar i dricksvatten. I Portugal får man
köpa rent vatten på flaskor, för att kunna dricka. Och i
Europa idag saknar hundra miljoner människor rinnande
dricksvatten i sin bostad, enligt en FN-rapport.
I vårt land kan vuxna få betalt för att studera
vidare. I Portugal sitter hundratusentals analfabeter och
kan inte ens skriva sitt namn utan signerar med sitt
fingeravtryck. Och likadant är det i andra länder.
I Sverige har Tbc de senaste årtiondena varit
utrotad. I Portugal upptäcktes enbart förra året 3400 nya
fall. Nu manar medicinska experter att isolera dem som
drabbas, då det har utbrutit en ny, svårbotad variant,
som är ytterst resistent mot mediciner.

Kära vänner, allt gott under 2007
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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

Maj-Lis avlutar samtalet med en reflektion att det är verkligen en förmån få
stödja deras gärning, och önskar att det fanns mer som gick att göra

– Kyrkan var överfull igår, förklarar Hari entusiastiskt. Vi hade väntat oss 80
barn och det kom 140! Och idag åker vi ut till två byar längre bort för att ha
fest för dem med presenter. De flesta är muslimska familjer och ex-muslimer.
Kanske 35 % är bulgarer och resten turk-talande romer. De är inte rädda för
att komma, för vi har hållit på i tre år och besökt dem ett par gånger i
månaden.

– Vi söker sätt där vi kan hjälpa obildade, fattiga i vårt närområde,
fortsätter läraren och konstnären Hari, med fru Penka, också konstnär, från
Bulgarien. Paret både arbetar hårt och skapar underbara målningar, men
lever obekvämt medan de brinner för att lyfta trashankarna till
växande kyrkor. Det är via deras församling vi kunde medverka i Bulgarien i
julas.

fortsätter från framsidan...
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