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För barn i slummen är sommarlovet värsta tiden. Hjälp
oss möjliggöra ett miljöbyte för dem i en kärleksfull miljö.

PlusGiro 90 04 99-5

Ett Hopp i Mörkret
Nyhetsbrev från

PlusGiro 90 04 99-5

Bankadress; Nordeabanken Sweden
SE 105 73 Stockholm
IBAN: SE1395000099602609004995
BIC/SWIFT: NDEASESS
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Sommarlov eller alla dagar lika gråa

Läs mer sidan 4

Blir det min tur denna sommar?

WWW.maj-lis.org

Augusti och september är hetaste
månaderna här på dessa
breddgrader och i de månaderna
vill vi tillsammans med er, göra
det möjligt för barn att få uppleva
något meningsfullt i sommar.
Utan alla er skulle vi inte kunna
hjälpa så många. Men
tillsammans kan vi med små
medel åstadkomma mycket.
För mat, transport, försäkring
behövs ca 530 kr eller 55 Euro för
ett barn. Med den summan kan

ett barn till få sitt livs chans att få vara med. Många barn växer
upp i absolut fattigdom. En del fäder som fått in sitt barn på någon skola,
tar nu ut barnet, då de inte kan betala skolböcker. Tack till dig som
tänker på barnen och vill sponsra sommarens aktiviteter.

styrelsen@maj-lis.org

Webbsidan är fortfarande i behov av mer arbete, men det kostar en del att
få i ordning den och det tar tid. Om vi kan få skicka vårt Nyhetsbrev som
e-post till dig, så skriv din adress till oss på adress:



Notiser från arbetet

Gunnel Sjöholm
Andréevägen 33
554 66 Jönköping , Sverige

Adress till Stiftelsens styrelse:

PlusGiro 90 04 99-5

Tel. 036 � 14 03 60
Mob 070 � 489 34 13
styrelsen@maj-lis.org

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

Adress till Maj-Lis i
Portugal:

Tel / Fax 00 351 214 560 147
Mob 00 351 936 465 389

www.maj-lis.org

100-tals stolar till utbildning & kyrkor

Alla stolar som vi har skickat dit kommer nu till användning både för
skola och kyrka på olika platser i Guinea Bissau. Om ni tittar på

Guinea Bissau tillhörde förr Portugal, men
frigjorde sig. Nu är det oro om vem som
ska bestämma i det fattiga och härjade
landet och 12 april hade de stats kupp.
Våra medarbetare Orei och Isabel har just
skickat rapport om oron och försämringar
i systemet. Men också för att tacka för
att det vi hjälper dem med kommer
fram och kommer till användning.

samarbetspartner vi har. Läs om Fabien. Han kom till oss med stolarna
och nu i maj var han här med nytt lass. Matvaror; typ müsli, som går till
hemmen för gamla och till nystartade barnabeten. Materiel för rörelse-
hindrade; rullstolar och gåstolar etc. Skor och kläder till utdelningar,
bland annat ACRA:s dagliga mottagning.

Vid en katolsk
religiös högtid i
helgen trängdes
runt tre hundra
tusen på en plats.
Under ett par dagar
såldes över
trettio ton med
små ljus som
tändes inför något
helgon eller till
Maria i hopp
om hjälp.

Vi tillhör en
Union, eller en Allians. Alla länder måste följa Unionens regler
annars kan man plötsligt förlora sin plats. Vi trampar på samma jord,
men vi trampar lätt på varandra. Vems är felet om det går dåligt? Vi
skjuter så lätt skulden på något eller någon. Gud som vet allt ser
inte bara Unionen som helhet, utan ser till individen. Var och en får
svara för sig.

Från mitt köksfönster ser jag åtminstone tre byggnader på 6-7
våningar som avstannat. De har slutat bygga trots att de hunnit så
högt. Inga arbetare syns längre. Andra hus skvallrar också. Till salu
eller Uthyres  står det med stora bokstäver i fönstren. TV berättar om
auktioner på bostäder som bankerna drar tillbaka.

Historien lär oss. Dina gärningar kommer att slå tillbaka på dig .
Den stolta nationen Edom försvann totalt ur historien. Varför måste
detta ske? Du lämnade Israel i sticket när det behövde hjälp, ja, du
stod där utan att lyfta ett finger för att försvara det. Obadja 1:15,11

Mitt i en Union, kan pengar och vänner försvinna på ett ögonblick
och vi står där ensamma. Vi behöver ibland hjälpa varandra när någon
är i nöd. Synd är inte bara att göra fel saker utan även att inte
göra rätt saker. Vi kan få ge Ett Hopp i Mörkret.
I stället för att hämnas ska du ge din fiende något att äta, och ge
den extra skjortan till den som
ingen har.

Med fotot på Stiftelsens
styrelse vid årsmötet, vill vi
välkomna dig att vara med och göra
något för våra medmänniskor
i samma Union, men som
inte har det lika bra
som vi har det.

 Carcavelos i maj 2012
Kära understödjare!

www.maj-lis.org ”om oss”, kan ni läsa om


