
 

 

 

Kære ven 

Godt kinesisk nytår! 

Heidi, Julie, Jonas og Mads, fire af de seks danske volontører, er ankommet til Kipili og begynder så småt at falde ind 

i hverdagens rytme. Jonas, som blev syg i sidste måned, har det godt nu. Her er en video, som skildrer deres første 

uge i Tanzania: https://www.youtube.com/watch?v=SfT1yTIzUHs.  

  
Den store træbåd til 50 personer som vi bruger til turene 
langs søen, gennemgår sin årlige kontrol. Mange 
mennesker hjalp til med at trække den op på land. 

Som tak til alle dem, der hjælp os med at trække båden 
på land, inviterede vi på frokost. Nogle dukkede ikke op, 
så vi stod med lidt for meget mad. Derfor indbød vi folk 
fra gaden til at deltage. Modsat den bibelske lignelse var 
der ingen tænderskæren her. 

Sammen med evangelisterne igen 

I starten af regntiden holdt evangelisterne en pause fra vores ugentlige samlinger for at dyrke ris og majs på deres 

marker. I denne måned genoptog vi så samlingerne, og de er mere intense end nogensinde! I stedet for én dag om 

ugen mødes vi nu to dage ugentligt, hvor vi dels forbereder undervisningsmaterialet til de kommende seminarer og 

dels laver de sædvanlige forberedelser til søndagenes prædikener. 

Sygdomme 

Mens folk rundt om i verden kæmper med Covid-19, tror mange mennesker fortsat, at det ikke findes i Tanzania. 

Men i denne måned har har vi haft mange besøg af mennesker fra Kipili og nærliggende landsbyer som fortæller os, 

at de og deres familier lider af en mavesygdom. Som de plejer at gøre, diagnosticede de sig selv og tog 

malariamedicin, men det har ikke hjulpet dem. Vi har aldrig set så mange syge på samme tid. Manglen på hospitaler 

og de forskellige typer af tests gør det vanskeligt at vide, hvilken sygdom det er. Vi kan kun gætte på, at de måske 

har drukket søvand. Samtidig med at alt dette foregik, gik Janice hen og fik malaria, kun nogle få dage før vi skulle til 

at genoptage vores møder med evangelisterne. 

Vi er nu turister? 

Sidste måned udløb vores arbejdstilladelser og i denne måned udløb vores ’henstandsperiode’ også. Vi venter 

dermed stadig på, at få vores nye ansøgninger om arbejdstilladelse godkendt. Normalt vil vi have to muligheder i en 

sådan situation: - at forlade landet og rejse ind igen på et tidsbegrænset forretningsvisum, eller - at betale det 

regionale immigrationskontor for at skaffe os det, ved at møde personligt op med vores pas. Da Covid-19-test er 

besværlige at få, og alle nabolande kræver negative testresultater, før vi kan komme ind, valgte vi sidstnævnte 

mulighed. Desværre ville immigrationskontoret kun udstede os turistvisa, så nu kan vi ikke arbejde (lovligt), før vores 

arbejdstilladelser igen går igennem. Vi har brug for jeres forbøn, så det snarest må gå i orden. 
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Bed sammen med os! 

 Bed om, at vi snart må få vores arbejdstilladelser, så vi kan arbejde lovligt. 

 Bed for folks sundhed i og omkring Kipili. Bed om helbredelse for Janice. 

 Tak Gud for helbredelsen af Jonas fra amøbedysenteri. Bed om beskyttelse over alle volontører og for godt 

helbred under hele deres ophold her. 

 Tak Gud for at hjælpe Mads med at få internetudvidelsen til at fungere og for at give ham tålmodighed 

 Bed om, at vi kan fortsætte med at tilbringe stilletid sammen med Gud på trods af støjen i Kipili 

 Bed om forberedelserne til seminarerne, for undervisningsmaterialet, værelserne, for at flere medarbejdere, 

der kan hjælpe til osv. Bed om energi til at styre planlægningen og opgaverne frem til årets seminarer og 

bådture. 

 Bed for Janices mormor, som for nylig faldt og brækkede sin venstre knæskal og højre arm. Bed om helbredelse, 

og bed for familien, der tager sig af hende og Janice morfar. Bed også om, at hun gennem det hele må opleve, at 

Gud er nær. Janices mormor og morfar er endnu ikke kommet til tro på Gud. 

  
Fejring af det kinesiske nytår (lunar new year) sammen med 
volontørerne. Vi spiste asiatisk mad sammen og fortalte 
hinanden de traditionelle myter. 

Evangelisten i vores kirke sidder ofte fast i sin landsby på 
grund af kraftig regn og oversvømmelser, så vi bliver tit, 
med kort varsel, bedt om at prædike i denne tid. 

  
Til fastelavn klædte vi os ud, slog på ”tønden”, som var en 
papkasse fuld af slik og spiste lækre fastelavnsboller. 

Det er blevet tid til at forære vores killinger til nogle venner. 

 
Tak for jeres forbøn! 
 
Mange hilsner 
Mads & Janice 


