Familjen Chilikwa framför koskjulet i byn Manyata. Kon ger familjen 16 liter mjölk per dag. Tack vare inkomsten från
försäljningen av överskottet och kons kalvar har familjen kunnat bygga ett modernt hus. Foto: Lennart Andreasson/IKON

Dopkollekt
I by efter by tar sig de fattigaste av de fattiga ur sin misär. Fruktträden blommar medan
tomaterna mognar i köksträdgården och flickorna är på väg till skolan. Papporna deltar i
arbetet i kökshyddan och mammorna sitter med i byutvecklingskommittén. Det låter som en
utopi, men utvecklingen går framåt. 1,8 miljoner kronor kostade det för att Adi Kubulo en by i
Eritrea med 156 familjer, skulle befolkas med friska barn och starka människor.
I Adi-Gergish i Eritrea är arbetet i full gång och byborna har med hjälp av Lutherska
världsförbundet delat in sig i arbetsgrupper. De planerar och arbetar med vattenförsörjning,
skogsvård, konstbevattning, sanitet och hälsofrågor. De bygger nya rökfria och energisnåla
spisar. Tidigare hämtade flickorna ved eller vatten och lagade mat nästan hela dagarna. Nu
kan de som Silvana satsa på skolan, och kanske blir hennes dröm om att bli läkare
verklighet.
I Tanzania är ko-kalvprojektet en del i fattigdomsbekämpningen. Familjer får en ko i utbyte
mot att de deltar i kurser i djurhållning och markvård. De får lämna den tredje kalven som
betalning för kon. På kurserna har de lärt sig om hur man bygger terrasser och om
arbetsfördelning i hemmet. Familjen säljer överskottet av de16 liter mjölk som kon ger per
dag. Tack vare inkomsten från försäljningen av mjölken och kons kalvar har de kunnat bygga
ett modernt hus. En ko har gett familjen en framtid och hustruns arbetsbörda har halverats.
Svenska kyrkan är del av ett gemensamt nätverk – den världsvida kyrkan. Tillsammans med
våra partner arbetar vi med utveckling, påverkan och katastrofinsatser. En viktig del av
arbetet är fattigdomsbekämpning i byutvecklingsprojekt.
Ert barns dop kan bidra till att fler föräldrar kan ge sina barn en trygg uppväxt. Med friska
föräldrar, tillgång till hälsovård och möjlighet att gå i skolan får barnen det bättre. Var med
om att bryta fattigdomens onda cirkel, stärka och ge människor en chans till självhjälp genom
Svenska kyrkans internationella arbete.
Läs mer om våra projekt på www.svenskakyrkan.se internationellt arbete, under aktuella
insamlingsprojekt.

