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nyt Fra tanzania

kæRe venneR i SMF!

Stor tak for gaven fra Årsmødet! 

der er altid et væld af små eller større behov, 
som folk kommer og beder om hjælp til. Og 
ganske som om det var iscenesat, så nåede jeg 
præcis hertil en onsdag kort før klokken 17, da 
der som en passende illustration netop stod en 
ved lågen og bad om hjælp. denne gang drejede 
det sig om penge til at få syet revnede skolesko 
og til at få rettet et ekset forhjul på cyklen. I 
småtingsafdelingen kan man synes, men for en 
fattig skoleelev uden en øre på lommen og med 
en mor og en stedfar, der kæmper for bare at 
skaffe føden til sig selv og de fem børn hver dag 
i den lille landsby, er perspektivet anderledes.

når jeg kigger på mit »persilleregnskab« over, 
hvad pengene fra SMF og andre lignende givere 
går til, ser jeg hyppigst hjælp til medicin eller 
behandling, hjælp i forbindelse med skole og 
uddannelse - inklusiv gebyrer, uniformer, sko, 
bøger og kladdehæfter - hjælp til rejser, og hjælp 
til at købe mad for. 

det med mad begrænser jeg til særlige nødstil-
fælde, for ellers vil det blive alt for omfattende 
og pengene hurtigt slippe op. Er behovet kro-
nisk, må der søges andre udveje. Men der var 
for eksempel den handicappede bedstefar med 
en endnu mere handicappet kone og et antal 
børnebørn i skolealderen, som bor hos dem, og 
som han må tage sig af. Han har godt nok sine 
marker med majs og bønner og jordnødder, 
men udbyttet er allerede spist, og der er længe 
til næste høst, så han er afhængig af den smule, 
han kan tjene som nattevagt for en butiksejer. 
da han så fik mere og mere nedsat syn og en-
delig i sidste måned blev opereret på hospitalet, 
ja så var der ingen løn, og derfor simpelthen 
ikke det mindste mad derhjemme, hvorfor det 
var nødvendigt at hjælpe med en spand majs. 

det er også hændt nogle gange, at jeg har givet 
penge, så en familie kunne købe sig en gris. Med 
held og ihærdighed kan det sikre en indkomst 
i tiden fremover. Jeg har også før i tiden givet 
æglæggende høns, men da de aldrig holdt sig i 
live ret længe, holdt jeg op med at give. 

det har ikke taget så lang tid, selve det at trykke 
her på tastaturet. Men flere gange har tankerne 
været på udflugt, når jeg uvilkårligt kom til at 
tænke på personerne eller historierne bag 
de kortfattede poster i regnskabet, og det er 
såmænd allerede blevet torsdag aften. der må 
være materiale til mindst en snes hilsener og 
artikler. Men rolig, jeg skal ikke trætte jer med 
dem nu. 

Kun atter en gang sige: tak for gaven, og tak for 
jeres fortsatte forbøn.

Steen Møllgaard Andersen
Sikonge, Tanzania
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