Julbrev 2019

Ett år har redan gått sedan förra julbrevet och mycket har hänt under året.En
liten tllbakablick från arbetet i Bulongwa, som tack vare er bidragsgivare kan
fortsätta.
Vi har förmånen att ha missionär Hannes Sandahl, till hjälp i arbetet som är
utsänd av EFS för att vara missionär i Iringa- distriktet Hannes arbetar 10% för
Makete distriktet, där Bulongwa ligger högt upp i Livingston- bergen, och får då
lön från föreningen BCH.

Nytt Kök
År 2017 besökte några från föreningen BCH barnhemmet i Bulongwa. Under
den tiden rasade köket ner. Vi har nu varit med och byggt ett nytt hus, ett kök
med ny spis, nya kokkärl och med utrymme för barnen till allas glädje.

Barnen på barnhemmet mår alla bra.Under året har flera barn fått åka hem till
släktingar, ersätts snart med nya barn som är ganska små.
Personalen är noga med att följa upp barnen som fått lämna barnhemmet så
att de mår bra och att deras behov blir tillgodosedda. På sikt ska personalen
gemensamt med kommunens tjänstemän utbilda kommande fosterfamiljer. På
så vis kommer flera barn med behov av stöd och hjälp att få en bättre tillvaro.

Utengule Unyangala
Vattenprojekt 2 som vi varit med om att utföra i Utengule har nu fått 12
vattenposter, där byborna kan hämta sitt vatten. Byn Unyangala väntar
fortfarande på distributionen som staten lovat att hjälpa till med.

Mobil Klinik
Vi är nu inne på tredje året. Det är fantastiskt att få vara med i denna uppgift.
Bilen med sin kompetenta personal utför ett fantastiskt arbete bland de allra
fattigaste ute i byarna. 23 vårdcentraler får besök kontinuerligt och på en
tremånadsperiod blir ca 800-1000 patienter hjälpta, av dessa har de flesta Hiv.

Skolavgifter
Under året har vi betalat ca 140 000 kr till olika skolor. Ungdomar som inte
skulle kunna få utbildning utan BCH därför att många av föräldrarna inte har
råd att bekosta detta, och utanutbildning har de ingen meningsfull framtid.
Barnen har sina rättigheter, och ju fler vi är som försöker tillgodose dem, desto
hoppfullare ter sig framtiden
Vår önskan och förhoppning är att i forttsätningen kunna hjälpa dessa
ungdomar till ett meningsfullt liv.
Tack för att ni är med i omsorgen om dessa barn, för de är också allas våra barn
som Gud har gett oss, i uppgift att bry oss om och att värna om.
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