
 

 

Nyt familiehjem i Tanzania 
I januar var vi i Tanzania for at møde de børn, som allerede hjælpes til et bedre liv. Undervejs på 
rejsen, mellem blikskurene og de trøstesløse blikke, blev billedet tindrende klart: Gud beder os om at 
skabe et hjem her for nogle af de forældreløse børn.  
 
Inden ankomsten til Tanzania var det ikke planen at skulle starte et nyt familiehjem i Tanzania, men på en underfuld måde skulle det 
vise sig, at historien nærmest var skrevet på forhånd, en historie, som hverken handler om skæbne eller lykketræf, men ganske enkelt 
om at Gud kender alt og har alt i sin hånd. På få dage mødte vi ved ’tilfældige’ møder mennesker, som 
viste sig at være som sendte fra himlen. Det nye forældrepar på det hjem, som startes i disse dage, Frank 
og Ester, er et par, som i årevis har vist trofasthed i deres arbejde. De har bedt om at blive velsignet med 
børn, men har ingen fået. Nu får de et hjem fuldt af børn!  

kunne lejes til formålet, blev vi skuffede, da husets stand var meget dårlig. I det samme, vi trådte ud af 
huset, var der en kvinde, som vinkede os hen til sig. Hun spurgte straks, om vi var interesserede i at leje et 
hus. Hun havde lige talt med en læge, som netop havde færdigbygget et hus, men manglede nogen, der 
ville leje det. Huset ligger 5 minutters gang fra stedet. Det viste sig at være perfekt. 

                                                                    Der er værelser til de forældreløse børn og et til Frank og Esther. Der er desuden plads til                            
                                                                    den enke og hendes børn, som Tina besøgte nogle dage før, hjemmet var i tankerne.     
                                                                    Denne kvinde kan bo på hjemmet og arbejde med praktisk hjælp. Hendes mand, som var  
                                                                    præst, var for få uger siden død af kræft. Nu ville hun og hendes børn blive smidt ud af  
                                                                    deres hus indenfor få dage. Men også det var der taget hånd om af ham, som holder alt i  
                                                                    sin hånd. Således blev turen til Tanzania endnu en gang en historie om at holde sit hjerte  
                                                                    åbent, så der er plads til at sendes og ledes.  
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Zuu er 6 år. Hendes far døde for tre år siden, da et voldsomt regnskyl kastede ham i 
floden, hvor han arbejdede. For få uger siden mistede hun også sin mor, da hun, uden 
varsel, faldt om og døde. Hun blev 27 år. Zuu bliver den første af 8-10 forældreløse børn, 
som skal favnes og elskes igen i deres nye hjem. Frank og Ester modtog hende i sidste 
uge som en, der var længe ventet!  

 

 

 

I Kystbyen Tanga, hvor kirken lægger lokaler til, 
at 140 børn fra slumområdet kan få skolegang 
og mad hver dag, besøgte vi i slummen mange 

familier, som lever i dyb fattigdom.  

Manden, som holder opsyn med kirken, 
eftersom den er forsøgt brændt ned af muslimer, 
bor med sin familie på noget, der minder om en               

     losseplads, i en hytte, der er ødelagt af voldsom regn. Vi besluttede at betale           
     for genopførelsen af hytten samt nye madrasser til familien. 

 

 

Zuu er netop modtaget som en 
der er længe ventet… 

         
                                   Helt op til nyhedsbrevets udsendelse er der stadig kommet flere anmodninger 

angående forældreløse børn med hver deres triste historier. Derfor er der allerede udover Zuu nu 3 andre børn, 
som kommer til at bo på det nye hjem i Tanzania. Mere om det i næste nyhedsbrev.  

 
Hvis du vil være med til at sørge for, at det nye familiehjems økonomi i Tanzania                  

                                                            hænger sammen, kan du melde dig som enten personlig fadder for et 
barn eller blive protektor for hjemmet,  

Kontakt os i dag på BørnSulters hjemmeside bornsulter.dk eller ring til os. 

 

 

 

 

I april besøger vi Nepal og glæder os til at berette, hvad Gud er ude på der! 
Familiehjemmet i Kathmandu har netop modtaget to nye piger, som var efterladt i 
håbløshed, og vi arbejder stadig på at lave et kontinuerligt hjælpearbejde for dem, 
som bor i et af byens slumområder. Tak for din fortsatte bøn og økonomiske støtte 

til nogle af verdens mest udsatte børn. 
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