Hälsning från
Dagernäs
Anneli tillbringade mars månad i Tanzania och hann med
att träffa familjen newman i Arusha, och att besöka de
EFKstödda projekten i Kibondo och i
Kiwangwa/Bagamoyo.
Det var mycket fint att äntligen kunna mötas igen efter
några år av pandemi.
På resan till Kibondo och Kiwangwa var även Cornelia
Newman med och fick introduceras till partners och
projekten.
Vi höll även i en Barnrätts workshop
.
tillsammans med facilitatorerna Anatoria och Fredrick i
Muhange.
Extra viktigt och roligt var att följa upp Muhange
Familjecenter som hjälper utsatta barn, det handlar
framförallt om bebisar vars mor har dött i samband med
förlossningen. Centret ger stöd till familjen så att de kan
ta hand om barnet hemma. En del kommer till Centret
tillsammans med en släkting för att bo en tid för att läras
upp i nutrition och hälsa, för
. att sedan åka hem och få
regelbundna besök av personalen på Centret.

Anneli tillsammans med Maria
och Makurata efter Gudstjänst
i Muhange Tanzania

I Kiwangwa följde vi bla upp stödet till kyrkans förskola,
där barn från byn går som förberedelse för att klara åk 1
sen.
Det hölls också en Kvinnokonferens där både Anneli
och Cornelia var med och undervisade. En mäktig stund
var när alla kvinnor ropade till Gud för situationen i
Ukraina.
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Kvinnokonferens i Kiwangwa

Fröken Happy rättar uppgifter
barnen gjort

Den senaste tiden har varit fylld av förberedelser inför
Torpkonferensen men också mycket möten med partners och
genomgång av revision av projekten mm.
Det var en intensiv men väldigt rolig och välsignad vecka på Torp,
väldigt fint att få möta många av er i EFKvärlden tältet.
Nu önskar vi er en fin sommar med vila och goda möten.

Tack för att ni är med och stödjer oss
och
arbetet i region Afrika!
/Anneli & Andreas Dagernäs
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