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Det stora flertalet som arbetar här på uppsamlingsplatsen och på behandlings
hemmen, är rehabiliterade f.d. missbrukare som tack vare ML Stiftelse och
Desafio Jovem fått ett drägligare liv. De är tacksamma att få stanna kvar och
hjälpa andra som hamnat i samma situation. Ena hemmet är för
ensamstående gravida, det andra för pojkar för drog/alkohol beroende.
• Varför kan de bara komma och duscha en gång per vecka?
Allt kostar pengar; duschplats, varmvatten, el / gas, tvätt och personal.
• Hur administreras de hjälpsökande? Varje person har sin egen mapp där
man dokumenterar den enskildes familjesituation, arbetssituation,
sjukdomar, antal besök, konflikt med lagen, statligt stöd. En gång per
vecka finns läkare och sjuksköterska på plats för att intervjua och
förbereda för intagning till behandlingshem, men också för att ge stöd
eller undersöka och remitera till sjukhus vid behov. De senaste 10 åren
har mer än 120 000 fått hjälp. För att fånga upp fler drivs ett tjugotal
kaffe-träffar per vecka, där intresserade får tillfälle att möta folk från
Centren, som kan svara på deras frågor.
Karin Johansson

Ett Hopp i Mörkret
Nyhetsbrev från
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25 års Jubileum

Se filmen på www.maj-lis.org

Vi håller på att förlora en hel generation. Vi önskar ge barn
och ungdomar initiativförmåga och hopp om morgondagen
genom att ordna olika typer av läger och sommarprogram.
Var med oss!
Bankadress; Nordeabanken Sweden
SE 105 73 Stockholm
IBAN: SE1395000099602609004995
BIC/SWIFT: NDEASESS
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Sedan grundandet 1988 har Maj-Lis Filantropiska Stiftelse hjälpt
tusentals barn och vuxna. Organisationen gör oerhört mycket,
med otroligt få resurser. Stiftelsens givare behövs fortfarande
för att kunna ge Ett Hopp i Mörkret. Gå in på hemsidan
och klicka för att se ett 8 min. klipp om dagens situation.
Barn i resväska och i lådor, är underbara minnen från min första tid ute i
andra länder. Det här moderlösa barnet gav jag namnet Moïse, sv. Mose.
Det var för femtio år sen! Ett halvt sekel. Och ser vi bakåt de senaste åren
sen Stiftelsens bildande 1988, har mycket förändrats.
Mycket kan hända under en rad år. Se hur Moses förändras. Han får se
en buske som brinner och Gud ger honom uppdrag att gå och tala med
Farao, men han ursäktar sig med sin svårighet att uttrycka sig och
invänder: ”Jag är ingen talför man” 2 Mos 4;10. men i slutet på sin levnad, i
femte Moseboken håller han ett tal på elva kapitel som borde ha tagit tre
timmar att framföra! Vilken förvandling!

Kära läsare och givare!
Sommarhälsning 2013
Kan vi göra mer för att få en bättre värld.? Efter fyrtio år
med Gud kunde Mose leda en miljon människor med sitt tal. Det
är ironiskt och inspirerande att se hur han utvecklas till en
så verbal man. Vi kan också behöva förändras; se Gud för den
han är, möta Gud personligen. Processen kan ta tid, men det är
värt allt att få ett möte med Gud själv.
Jag är Herren, din Gud, är första budet Mose fick ta emot. Sök
Gud först sa Jesus. Matt 6; 33., så ska också allt detta andra
tillfalla er, (mat, säng, jobb…)
Vid Stiftelsens 10 års Jubileum, då gav vi ut en kalender,
där det stod; Maj-Lis arbete i Portugals kåkstäder har pågått
mycket längre, men Stiftelsen har funnits och stöttat henne de
senaste 10 åren.
Nu 25 år senare, är situationen annorlunda än t.ex. efter
revolutionen 1974, då det strömmade in hundratusental tomhänta,
men friska och hoppfulla människor, från de forna kolonierna.
Nu är det social katastrof i Portugal, som TV nyheter idag
kallade situationen. Grannar och vänner hör av sig och gråter.
Deras familj måste lämna ifrån sig hus och hem och har inte ens
email-kontakt då elen är avstängd och möblerna sålda på nätet,
för att få till mat, efter år utan jobb. Att stå i kö för
arbetslösa är heller ingen idé, för det finns inga jobb.
EU ledarna kämpar hårt för att rädda Europa från uppror.
Stiftelsen finns och vi, tillsammans med er, vill
försöka rädda ungdomar och ge dem framtidshopp genom
att sponsra läger och program för sommarmånaderna.

99 åringens lilla lapp ger 26 barn
tillfälle vara med på sommarläger
Ingrids önskan fanns redan för 7 ½ år sedan.

Vi har angett din stiftelse som förmedlare
av “blompengar”
Joel och Monica
Adress till Maj-Lis i
Portugal:
Maj-lis@johansson.com

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

Tel / Fax 00 351 214 560 147
Mob
00 351 936 465 389
www.maj-lis.org

Tackbrev
En av alla dem som har bidragit till en bättre situation för gatubarn i
Portugal är Anita, som Västerbottens-Kuriren skrev om. ”Anitas livstråd
sågs ut att bli avklippt och med prognosen ;”cancer” ropade hon på Gud
och Jesus och upplevde ett verkligt under ske.”Jag älskar att jobba med
mitt missionsprojekt; Bille Boa”
säger hon,” där vinsten går till barn
i Portugal och till cancer fonden.”
Tack från uteliggaren
Tack för dessa vackra rader
som Du till mig skrev
och jag hoppas, att Gud Fader;
om han skriver brev
inte bättre mål kan finna
med ett himmelskt ord,
än till dig du stora kvinna
på en syndig jord
Wiggo

Besök hos ACRAS

Varje person har sin egen mapp och sin egen påse.

Associação Cristã de Reinserção e Apoio Social, se www.maj-lis.org

ACRAS är uppsamlingsplats för Desafio Jovem och är partner med
ML;s Stiftelse redan från starten på 80-talet. Till en början skedde de
första intervjuerna med behövande i familjen Johanssons trädgård.
ACRAS arbetar i Barrio de Condado, ett utav Lissabons, om inte
Europas minst bemedlade områden, enligt föreståndaren; Ana Correia.
Maj-Lis Stiftelse levererar det mesta av kläder och skor, som
delas ut varje vecka, samt matvaror så fort de får in något.
Centret serverar ca 500 mål mat per vecka och ger mat och kläder till
de som inget har. Många som kommer är drogmissbrukare men många
är vanliga människor som har hamnat i en tuff ekonomiskt situation. Det
Centret kan erbjuda förutom mat och kläder är en varm dusch en gång
per vecka och att få sina kläder tvättade och/eller utbytta samtidigt.
• Varför fokusera på att hjälpa drogberoende som ”valt” att skaffa sig sitt
beroende och inte bara fokusera på de som gjort allt rätt men ändå har en svår
livssituation? De drogberoende är ofta personer som mot sin önskan blivit
medberoende. Stiftelsen fokuserar på helheten och allas lika värde och rättigheter
Forts. sid. 4
och i enlighet med en kristen syn på människan.
Stiftelsen granskas av

