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• Här behöver vi göra något för
”vår nästa”. Medelklassen har
kollapsat. Deras liv var helt
normalt, men allt har vänts
upp och ner. En del flyttar
hem till sina anhöriga, andra
hoppas finna jobb och lämnar
landet. Och en del ger upp i
förtvivlan och t.o.m. tar sitt
liv.
• Många hör av sig och det de
frågar efter är mat, mat, mat…
• Vissa barnhem, äldreboende,
förskolor och dagcenter har
fått stänga, av brist på pengar
för hyror, mat, gas, el,
Från sommarens musikläger
mediciner.
• Tidningen Publico; Portugal har större antal arbetslösa än på 29 år.
465 tusen har senaste 9 mån. inte fått sitt socialbidrag.
• Maj-Lis Filantropiska Organisation gör ett oerhört arbete i Portugal
och portugistalande länder. Baserad på ett dynamiskt nätverk utan
anställda, men med volontärer, ser
organisationen till att fokusera energi,
gåvor och resurser på de mest fattiga och
utlämnade i samhället.
På en skylt i ett badrum stod det: ”Vi har
ont om vatten, nyttja så mycket som du
behöver, men slösa inte bort resten.”
Kanske kan man tänka lika om pengar.
Man behöver må bra, äta sig mätt och
känna sig trygg, men samtidigt vara
medveten att det finns andra som saknar det
mesta och vara villig dela med sig. ”Älska
din nästa som dig själv”, sa Jesus.
ACRAS hämtar från vårt lager

Foto taget vid tidigare tillfälle

barn kom iväg till läger

I Stiftelsens årsmöte bestämde vi oss bland annat för utmaningen att
göra en satsning under sommaren, i år också, trots att ekonomin var
prövad. Vi hoppades att det skulle kunna gå. I förra brevet gjorde vi
upprop och nu ser vi att Du är med oss och Din hjälp har gjort hela
skillnaden för 64 barn. Ännu har vi en varm månad till här nere i
Europa och vi har program från 3:e september i Albarrraque, så fler ska
få byta miljö, äta sig mätta, sjunga/måla. Var med du också.
Nytt för i år är att vi blandar fattiga barn, med andra som kommer från
hem som kan betala inskrivningen själva. Fattiga får vänner, som kan bli
vänner för livet och lägret kan få bra start från början.

Augusti 2012
Kära vänner och understödjare!
Mitt i sommaren, med mycket
som händer, vill vi först av allt
sända en hälsning i nyhetsbrevet
med tack, å allas vägnar, alla de
som har fått lyckan att vara på
läger i sommar. Tack kortet här
bredvid, med allas händer
vinkande sitt tack, är från en av
grupperna.
Ännu har vi inskrivningar av
barn som inte kom med, men som
skulle vilja få vara med nu i
september, om vi får sponsorer.
Lagret är helfullt av sängar,
kläder, skor, leksaker, oöppnade lådor från Sverige,
rullstolar, och även en del muesli paket, men de kommer att
ta slut i och med lägren. Så har vi listor med vad som ska
packas till Guinea-Bissau, förutom de skrivare och lådor med
skolmaterial som redan står klara.
Och sist, men inte mist väntar vi på hur vi ska kunna göra
mer än vanligt till julen, då folk är i mer behov än någonsin.
En medarbetare, Da Laura, ringde i morse och sa att hon får
mjölk och kex av en organisation, men det är det enda de har
att äta, så hon har blivit tjock men har ingen ork. Mjölk och
kex, mjölk och kex, mjölk och kex, mjölk och kex…
I en pärm hittar jag en handskriven lapp från år tillbaka,
men som om den var skriven idag:

a blir hjälpta
Det bara växer och mång
g trodde jag att
till kropp och själ. Aldri
i något liknande,
jag skulle bli involverad
ta av det är jag
men nästan utan att ve
n själv är en
mitt inne i något, där ma
lp skulle jag
liten kugge. Utan Er hjä
ren och måste
känna mig mycket besku
CK vänner för Ert
säga nej ofta – men TA
rnen och de
hjärta som brinner för ba
här nere.
oskyldigt lidande långt
( För enkla människor längst ner på samhällsstegen kan några
glada lägerdagar, ge nytt perspektiv och göra stor skillnad. )
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Det ska bli roligt få ge bort det vi har kvar på lagret

Joaquim mitt i livet, som en fri man

Då man hållit på i många år, kan man inte följa alla och minns inte alla.
Ibland möter man någon som vill berätta. Häromdagen, på väg till en parkering,
går en man mot mig, ser glad ut och tittar, ja nästan stirrar och säger: -Dona
Maj-Lis, jag är Joaquim. Madam hjälpte oss så mycket. Jag mår bra idag.
Jag var med Chico, som madam sände till
behandlingshem, och så slår han ut med
armarna och fortsätter; - Han är så här stor,
och fri idag, och har jobb. Är madam kvar där
borta än? frågar han och pekar.
– Javisst.
– Då vill jag att madam ska få träffa Chico
också, säger han medan Joanina trampar på
hans fot och drar i hans hand och vill in på
dagis.
Joaquim och Chico var hopplösa fall ute i
slummen, men med våra ständiga berättelser
om andra som blir fria, vågar de till slut, ta ett
beslut att få hjälp på behandlingshem med
kristen inriktning, och nu möter jag Joaquim
mitt i livet, som en fri man. Se mer om våra
samarbetspartner på vår hemsida.
www.maj-lis.org
Andra förlorar hoppet för sitt drogade barn som Maria som sörjde så hon
blev sjuk. Vid 66, sa; ”Man kan läsa alla böcker i ämnet, men när man själv
drabbas vet man inte vad man ska ta sig till.” Jag, Maj-Lis, tycker som de
spetälska som tog en risk och berättade, 2 Kon 7:9, ”Det här är inte rätt, här
sitter vi inne med underbara nyheter och låter ingen veta det.” Allt är möjligt för
den som tror. Drömmar kan med Guds hjälp förverkligas.
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