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Efter år av motgång och utanförskap

”Idag ler jag och mitt
hjärta är starkt. Idag
är jag Divine.”
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Detta är MAF!
MAF - Mission Aviation Fellowship, är
ett annorlunda flygbolag, vars uppdrag
är att flyga lätta flygplan i utvecklingsländer, så att folk i avlägsna områden
kan få den hjälp de behöver.
Sedan 1945 har våra plan målmedvetet,
år efter år, dag efter dag, förmedlat
hjälp och hopp till utsatta människor.
Med vår kristna grundsyn som drivkraft
blir vi dagligen påminda om den nytta
och glädje våra plan förmedlar.
Var tredje minut startar eller landar ett
MAF-plan någonstans i världen. Dessa
flygningar möjliggör ett ytterst viktigt
arbete som genomförs av många utvecklings-, hjälp-, och missionsorganisationer, lokala församlingar och andra
nationella grupper. Medicin, sjukvårdsteam, ambulansflyg och katastrofhjälp
når ut till många behövande.
Det är gåvor från enskilda personer som
möjliggör dessa flygningar.
I Sverige är MAF en registrerad biståndsorganisation med ett 90-konto som
kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll.
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Devine Blessing om besöket

Ge mod till de
Divine Blessing växte upp i Bukavu
i Demokratiska Republiken Kongo.
Under nästan hela sitt liv har hon
varit utsatt för mäns våld. Hon har
överlevt krig, flykt och våldtäkter.
Idag bor hon i Sverige och har återfått
livsviljan och glädjen. Därför har hon
besökt Bukavu igen och Panzisjukhuset, för att ”ge mod till de kvinnor
som gråter just nu”.
Divine Blessing fick tidigt lära sig att
sexuellt våld inte är något man pratar om. Det drar skam och problem
över henne och familjen. Och vem
vill gifta sig med en flicka som inte
är oskuld?
Hon var bara fem år första gången det hände.
Divines pappa, som var evangelist, skulle till en grannby för att
predika. Mamman tog under tiden
hand om makens butik och ungdomarna, som pappan hjälpte, blev
ombedda att ta hand om den femåriga dottern. Det var då den första
våldtäkten skedde, en av ungdomarna gav sig på henne.
– Det tog lång tid att läka, de fick
sy mig och jag fick en infektion.
Läkaren sa till min mamma att jag
kanske inte skulle kunna få barn i
framtiden.

Divine berättar att händelsen gav
familjen problem. Folk pratade och
föräldrarna var oroliga att dottern
aldrig skulle bli gift.
– I vår kultur måste en flicka vara
oskuld innan hon gifter sig, män
kan annars tro att hon inte är en
bra kvinna. Min familj bestämde att
jag skulle bo hos mormor i en by
där ingen kände till min situation.
Divine växte upp hos sin mormor

och när hon hade gått ut skolan
gifte hon sig.
– Mina föräldrar hade pratat med
min blivande man om att jag hade
fått problem när jag var liten, så
han visste om det. Men senare
kunde han klaga på att han gifte
sig med en kvinna som inte var
oskuld. Mina föräldrar sa att jag
måste respektera honom för att
han hade accepterat mig.

Divine Blessing häller upp te i kopparna som står på bordet i vardagsrummet. Skira gardiner hänger för
fönstren och släpper in ljus från
innergården. Det har gått drygt en
vecka sedan hon stod på en scen i
Linköping och pratade inför fullsatta Pingstkyrkan Cupolen, den församling som hon idag är en del av.
Människorna som trängdes
längs väggarna hade kommit dit
för att hylla fredspristagaren Denis
Mukwege, som har vigt sitt liv åt
att hjälpa utsatta kvinnor i östra
DR Kongo. Men i slutet av kvällen var det Divines ord som satte
de djupaste spåren. Samtidigt som
tårar rann nerför hennes kinder
hade hon berättat om våld som
hon hade utsatts för av så många
män att hon tappat räkningen för
länge sedan.
Tårarna kommer även flera
gånger under fikat vid vardagsrumsbordet.
– I Kongo skyller mannen på
kvinnan, det är ditt fel. Det blir problem för kvinnans familj och därför
får vi höra att vi inte ska berätta,
att det är bättre att hålla det för oss
själva. Men det är inte bättre och
jag vill berätta.
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på Panzisjukhuset
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kvinnor som gråter

Marcus Sönnerbrandt, föreståndare i Pingstkyrkan i Linköping i samtal med Divine Blessing inför en fullsatt kyrka en oktoberdag 2019. Devines
berättelse satte djupa spår. Samtidigt som tårar rann nerför hennes kinder hade hon berättat om våld som hon hade utsatts för av så många
män att hon tappat räkningen för länge sedan.

I slutet av 90-talet befann sig tusentals rwandier i landet, de hade
flytt folkmordet i Rwanda. Det var
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många som ogillade rwandierna
och ville se dem återvända. Folkgruppen tutsi, som dödats i hundratusentals i grannlandet, var lätta
att känna igen. De såg inte ut som
kongoleserna och det skedde upprepade attacker mot dem. En av Divines grannar var tutsier.
– De var bra grannar och vi gick
till samma kyrka. Det var många
som inte tyckte om att vi var vänner. En dag sa de: ”Vi ska bränna
deras hus. Alla rwandier ska försvinna”.
Divine sprang genast hem till
grannarna.
De hade stängt in sig och lyssna-

de på radion. De var väldigt oroliga.
Jag sa: Ni kommer att dö idag, de
kommer för att bränna er!
Divine och grannarna sprang tills
de stötte på en FN-bil. Familjen sattes i bilen och försvann.
På kvällen blev Divine attackerad
i sitt hem av en grupp män som
misshandlade och våldtog henne.
– Det var ett straff för att jag hjälpt
min vänner.

Mäns våld har förföljt henne genom
livet. Det har skett gång på gång,
olika män och i olika länder. Hon
t

Kriget kom till Bukavu. Det var
kaos, rebellerna sköt människor en
efter en. Grannar och vänner dog.
Divines man blev militär och
lämnade henne med de fyra barnen. Hon minns att de ibland
gömde sig under sängen, men
också hur de sprang i blod.
– När de sköt raketer kändes det
som att de sköt mig i hjärtat. Ibland
tänkte jag att jag kanske inte lever,
kanske var jag redan död, för det vi
såg var katastrof.
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– Jag vill ge mod till de kvinnor som gråter just nu. Jag vet hur de känner. Våldtäkter gör ont
psykiskt och i kroppen och hjärtat får panik, säger Divine Blessing.

flydde till Tanzania med sina barn
och sov under ett träd och levde på
mat de hittade bland soporna. De
tog sig till Zambia och på en militäranläggning bad hon om hjälp
bort från gatan. De fick en veranda
att sova på, i tron att de var tryggare
där. Men om nätterna våldtogs hon
av flera militärer.
Hon kom tillbaka till DR Kongo
och Kinshasa, där hennes man
då var chefsmilitär. Han skämdes
över sin fru och sina barn som
hade svullna magar och blekt hår
av undernäring, så de fick därför
gömma sig i ett rum när högt uppsatta män kom på besök.

Livet skulle så småningom driva
henne på flykt igen. Till slut hamnade hon och barnen i ett flyktingläger i Namibia. De fick ett tält att
bo i och levde till stor del på bönor.
Men veden tog slut. Divine och två
av barnen begav sig en dag utanför
stängslet för att plocka ved i skogen.
– Plötsligt blev min kropp helt
spänd och jag sa till min son att vi
måste springa. Jag såg inget, men
44

mitt hjärta sa spring!
Tre män dök upp och hon förstod
på en gång vad som skulle ske.
Det som sedan hände minns hon
i fragment, huvudvärken, sonen
som försökte hjälpa henne, tänderna hon trodde var helt bortslagna,
man efter man som våldförde sig
på henne och sen poliserna, läkarna och alla vänner i lägret som var
ledsna.
– Strax efter fick jag veta att vi
skulle få komma till Sverige. Men
jag svarade att tiden då människor
kunde hjälpa mig är slut. Jag måste
dö.

Ganska snart, under 2006, landade
hon och barnen ändå i Sverige. Här
började hon sakta återfå kraften och
livsviljan.
– Människor öppnade dörren för
mig, de såg mig som en människa.
Jag fick många kompisar, mina
grannar har hjälpt mig mycket och
i kyrkan fick jag en fin familj. Jag
insåg att det fanns människor som
accepterar att jag berättar om vad
jag varit med om, de lyssnar på

mig. Jag förstod att jag var någon.
Hon förstod att hon kunde ge
andra mod. Därför bestämde hon
sig så småningom för att besöka
Bukavu, doktor Denis Mukwege
och Panzisjukhuset, som i barndomen var sjukhuset som hennes
familj vände sig till. Där får bland
annat kvinnor som utsatts för sexuellt våld vård.
– Jag vill ge mod till de kvinnor
som gråter just nu. Jag vet hur de
känner. Våldtäkter gör ont psykiskt
och i kroppen och hjärtat får panik.
Vad säger du till de kvinnor som
har förlorat hoppet?
– Jag berättar om mitt liv. Jag
säger att om du lever idag, tappa
inte modet. Många sa till mig att de
bara ville dö, men jag säger att de
ska fortsätta leva. Gud ska öppna
dörren för dem.
Hon vet förstås att de flesta inte
kommer få möjlighet att komma
till Sverige, men försöker få dem att
förstå att man inte vet vad livet har
att erbjuda och att de kan må bättre
en dag. Och att det hjälper att prata
om det.
Divine säger att hon är lycklig nu.
Hon är också skild från mannen
som kom till Sverige några år efter
henne.
Hur är din syn på män idag?
Hon ger ifrån sig en lång suck
innan hon svarar:
– Jag är besviken på män. Förut
tänkte jag att alla män är likadana,
nu vet jag att det inte är så. Denis
Mukwege till exempel, han är en
bra människa, säger hon.
Idag ler jag och mitt hjärta är
starkt. Idag är jag Divine.
n
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En del av läkarteamet från
Panzisjukhuset under en
av de tidiga flighterna till
Shabunda i DR Kongo.

Panzi – vård och eftervård
Panzisjukhuset ligger i Bukavu i Sydkivuprovinsen i östra DR Kongo. Här får våldsutsatta kvinnor, födande
kvinnor och undernärda barn vård. Varje år tar sjukhuset emot tusentals patienter från hela regionen.
Sjukhuset grundades av Denis Mukwege, vinnare av Nobels Fredspris 2018, och byggdes i slutet av 90-talet
tillsammans med PMU, Läkarmissionen och SIDA. MAF samarbetar i dag med Panzi genom att flyga läkare
och patienter från och till byar och mindre sjukhus i regionen.
Panzi ger inte bara kvinnor hjälp för fysiska skador, genom Panzi Foundation och ett eftervårdscenter får de
även psykosocialt stöd, både enskilt och i grupp. Här finns också aktiviteter som drama, dans, konstterapi
och arbetsterapi.
Rådgivning kan också ske med familjemedlemmar för att förhindra att kvinnorna stängs ute från familjen.
Cirka 60 procent av kvinnorna kan inte återvända till sina byar på grund av det djupa stigmat kring sexuellt våld. Via Panzi Foundation får de husrum och mat. För att kunna försörja sig själva i framtiden kan de få
kurser i matematik och läsning, samt yrkesutbildning. Mikrobidrag och lån ges till kvinnorna så att de kan
starta små företag.
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Luftbron ger Östra Kongo nytt hopp
Genom att flyga ut sjukvårdspersonal från Panzisjukhuset i Bukavu kommer
de mindre sjukhusen få möjlighet att hjälpa många fler. Luftbron är en nödvändighet därför att vägar saknas eller är oframkomliga, hotet från de lokala
milisgrupperna är akut. Denna insats är ett samarbete mellan MAF Sweden,
MAF Norge, Läkarmissionen och Industriflyg AB.

DR KONGO

NORDKIVU

SYDKIVU
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Dr Denis Mukwege, chefsläkare på Panzisjukhuset i Bukavu.

Pinga: Den befintliga landningsbanan får en
översyn där dränering och viss markutjämning kommer göra den användbar igen.
För sjukhuset i Pinga kommer detta innebära
en helt nödvändig kontakt med yttervärlden.

UGANDA

PINGA
GOMA

MAF-planen utgår från
flygfälten i Bukavu och
Goma.

RWANDA

BUKAVU
Lemera: Här planeras för att
anlägga en helt ny landningsbana
i närheten av Lemerasjukhuset.
För sjukhuset kommer detta
innebära en helt nödvändig
livlina.

Panzisjukhuset i Bukavu som leds av
Dr Denis Mukwege är basen för sjukvårdspersonalen. Hit flygs de patienter
från regionen vars tillstånd är så allvarligt
att de måste opereras på Panzi.

LEMERA
UVIERA

BURUNDI

TANZANIA

KALEMIE
Kalemie har redan en fullt
fungerande landningsbana.

En Cessna Caravan kan tillsammans med

läkarteamet få med sig utrustning för
lindriga skador och för enklare operationer.
När planet landat hjälps teamet åt att
scanna av tillståndet hos de mest utsatta,
de får följa med planet hem för omedelbar
Flight Mission
2020
vårdFebruari
på Panzisjukhuset.

CEPAC
(the Pentecostal Churches in Central Africa)
CEPAC driver 5 sjukhus i DR Kongo: Kyesherosjukhuset (Goma), Pinga, Lemera, Uviera
samt Panzi som är det största.
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MAF flyger små flygplan i utvecklingsländer så att folk
i isolerade områden kan få den hjälp de behöver.
MAF har haft betydelsefulla uppdrag i några av vår tids största
katastrofer, orkanen på Filippinerna 2013, jordbävningen i Nepal 2015,
orkanen Matthew på Haiti 2016, jordbävningen i Indonesien 2018 och
den omfattande översvämningen som drabbade Moçambique 2019.
Men det mesta arbetet är långsiktigt och med din hjälp
är det möjligt. Du kan också bli månadsgivare!

Bokpremie när du anmäler dig!
Som månadsgivare får du boken ”Vingar som ger
människor hopp” som premie utan kostnad. Boken
är skriven av vår egen grundare och eldsjäl Lars-Erik
Wallhagen. Den inbundna boken på 130 sidor berättar om utvecklingen av MAF och är sprängfylld med
intressanta fakta och bilder!

Fyll i och skicka in bifogad talong!
8
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Tack för att du är med
...och räddar liv!
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Bli

månadsgivare

du också!
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Missionen som når långt

DISASTER RESPONSE

Katastrofteamet är redo!
Som ett svar på de extrema och krävande situationer som ofta följer
en naturkatastrof har MAF tillgång
till ett eget katastrofteam som ligger i ständig standby. Teamets fokus är att vara först på plats, skapa
en överblick över det inträffade,
samråda med myndigheter och

andra hjälporganisationer om vad
som hänt och föreslå insatser. När
rekognoseringsfasen är avklarad
ställer personalen om och intar en
betjänande roll. De flyger ut material och sjukvårdspersonal som direkt kan börja tjänstgöra bland de
som drabbats av naturkatastrofen.

I de fall flygplanen inte kan landa
finns ofta upparbetade kontakter
med helikopterfirmor i det aktuella
landet.
Katastrofteamet som går under
namnet DR-teamet (Disaster Response) har normalt en likvärdig

John Woodberry - ledaren för
Global Disaster Response.
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daglig sysselsättning som flertalet
andra inom MAF. Det är bara ett fåtal
i ledningen av teamet som har det
som heltidssyssla. Det innebär att
det är just ledningen som ständigt
har en väska packad och som sätter
sig på ett plan dagen innan eller direkt när en katastrof är i antågande.

Utifrån katastrofens konsekvenser
sker sedan rekrytering av de nyckelpersoner som kommer behövas.
Som exempel kan cyklonen Belna
nämnas som dagarna innan jul
2019 visade på en bana som skulle
korsa Madagaskar på Afrikas östra

sida och i och med det skapa kaos
på ön. I sista stund kunde landet
andas ut, cyklonen snuddade bara
vid strandlinjen men tog ändå med
taken på 1400 hus. För katastrofteamets ledare innebar det att de samma dag landade i ett av de angränsande länderna för att snabbt kunna
vara tillgängliga.
De nyckelfunktioner (upprättande
av IT och satelittelefoni för kommunikation m. m.) som MAF bidrar
med har redan haft stor betydelse
efter sista tidens katastrofer (se förteckningen på sista sidan).
Som en grund i uppdraget gäller
också att inneha ett lugn och en
handlingskraft under stress och
fara, något som kan uppstå hastigt
eller ligga som ett kvävande täcke
över hela området.
n

Katastrofteamet i full verksamhet under
en av de senare insatserna på Papua Nya
Guinea.
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BANGLADESH

Det nya flygplanet säkrar framtiden
MAF:s Cessna flyger över Bangladesh,
som är ett av Asiens fattigaste länder.
Den väldiga floden Brahmaputra
omskapar ständigt landskapet, den
översvämmar åkrar men skapar också
ny mark, som desperata människor
genast försöker uppodla.
Det är till dem som MAF flyger, till
de boende på de föränderliga och
otrygga sandbankarna.
— Ingen bryr sig om de här människorna.
Det berättar Iftekhar Uddin
Mahmud. Han är engagerad i
biståndsorganisationen Friendship
International, som missionsflyget
MAF har ett nära samarbete med.
Friendships idé är att försöka nå de
människor som annars har långt
till sjukvård. Man gör det genom att
driva flytande sjukhus som flyttar
runt längs floden.
Piloten Mark Blomberg, som
också är chef för MAF i Bangladesh,
sätter mjukt ner Cessnan på det
bruna flodvattnet. De två kvinnliga
läkare som ska arbeta på det flytande sjukhuset alldeles intill går
ner i en båt, och sätts i land för att
nästan genast börja möta patienter.
Det är just den snabbheten som
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Iftekhar Uddin Mahmud från biståndsorganisationen Friendship International samtalar med
piloten Mark Blomberg om dagens flygning.

är avgörande. Det går att ta sig ut
hit med bil och båt, men sådana
resor kan ta en dag eller två.
— Då hade kirurgerna inte hunnit
göra lika många operationer som
idag, det är kanske 20 färre människor som blivit hjälpta. Så det gör
stor skillnad, säger Mark.

Sjukhusfartyget är inte stort, men
varje kvadratmeter är maximalt
utnyttjad för att kunna erbjuda allt
från ögonoperationer till tandvård.
I det lilla väntrummet sitter flera
kvinnor. Mosamat Shilpi Khaton
har kommit hit för att hon ramlat
och inte längre kan stödja på foten.
Hon ska bli röntgad.

— Det gör väldigt ont. Om inte
sjukhuset hade funnits här vet jag
inte vad jag hade gjort, det är för
långt för mig att ta mig till något
annat sjukhus.
Mark startar flygplanet igen. Till
mycket vinkningar och skratt lyfter
planet från Brahmaputra och sjukhusfartyget blir snart en prick på
floden. För Mark ligger samarbetet
med Friendship speciellt varmt om
hjärtat.
— När du får höra att kirurgerna
kunnat hjälpa en person som i tio
års tid varit vanställd på grund av
en olycka med en spis, då är det
klart att det känns. Vi är ju bara en
partner, men det är roligt att få vara
en del av detta.
Denna flygning görs med en
äldre Cessna. MAF i Bangladesh
har länge arbetat för att få tillstånd
att använda sitt nya flygplan, en
Cessna Caravan, men det har varit
en lång process att få alla tillbörliga tillstånd i Bangladesh, berättar
Mark. Strax efter detta besök blir
dock allting klart. Den 9 januari,
efter en flygning på tusen mil från
England, kunde man äntligen ta
emot det nya amfibieplanet.
n
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Den medicinska personalen är på väg ut till det flytande sjukhuset. Naheed Nazrul och Umma Kulsum (med slöja) är läkare som
valt bort en högre lön i Dhaka för att hjälpa landets mest utsatta.

Den nya Cessna Caravan med påntåner har äntligen anlänt till
Bangladesh. Så snart som möjligt kommer den ersätta den tidigare som kommer genomgå en välförtjänt service och översyn.

Foto: Jonatan Sverker

När MAF kommer vill hela byn hälsa välkommen. Detta är det gamla flygplanet,
som nu ersatts av den nya, se ovan.

Det flytande sjukhuset flyttas regelbundet
för att nå så många som möjligt i Bangladesh
floddelta. Här är marken bördig men fattigdomen ändå stor.
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MissionFebruari
Februari2020
2020
Flight

13

MADAGASKAR

Den flygande
bushdoktorn
hjälper de
mest utsatta
– Jag vill använda min kunskap till
att hjälpa de mest utsatta bland mitt
folk, säger bushdoktorn Rado (26år).
Det är svårt att komma till
Ampasinambo med bil, i bästa fall
tar det några dagar med motorcykel, och för de flesta finns här ingen
hälsovård. För MAF tar flygning hit
knappt en timme över det gröna
bergslandskapet. Banan är kort, våt
och ojämn och landningen kan
endast utföras av en skicklig pilot.
Byn består av små hyddor byggda på träpålar, förutom några slitna, smutsiga och enkla tegelhus
från kolonitiden under Frankrike.

Medlemmar!

En kvinnlig patient, Marthe, väntar
på att få en tumör borttagen.

Dessa förvandlas till sjukhus när
det medicinska teamet kommer.
Mottagningen är sparsamt utrustad, men engagemanget är stort.
I byn kan mer än 300 personer få
hjälp under en vecka.
– Ända sedan jag var barn har
jag drömt om att bli läkare och att
verkligheten skulle bli så spännande som den är nu, det hade jag inte
kunnat tänka mig. Att flyga med
MAF långt ute i bushen och träffa
människor som verkligen behöver
hjälp, det är en av de viktigaste
sakerna jag kan göra, säger den
hängivne unge läkaren.

Bushdoktorn
Rado

I den enkla operationssalen gör
Rado sig redo att ta bort en tumör.
Han har satt på en vit rock och tvättat händerna i jod upp till armbågarna. Marthe, 26 år, är märkbart orolig,
men hon vet också att detta är hennes bästa chans.
– Om tumören inte opereras
kommer den att växa och skapa
stora problem för henne, säger
Rado.
Denna gång gick det bra. Inom
45 minuter är operationen klar.
Marthe bärs ut och måste vila några
dagar innan såret är läkt.

Årets träffpunkt blir på slottet
Bjärka-Säby nära Linköping.

Lördagen den 18 april är det dags för MAF Swedens årsmöte. Närmare detaljer om
programmet på Bjärka-Säby nära Linköping kommer i separat utskick!
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LEDARE

De gick till fots i över en månad
Sitter i ett MAF-flygplan som passagerare och flyger över fantastiskt
vacker djungel och berglandskap i
södra Kivu, DR Kongo. Under mig
ligger Kivusjön med sina många
öar och i fjärran ryker den aktiva
vulkanen Nyiragongo. Men under
denna sagolika vy pågår ett omfattande mänskligt lidande.
Hörde nyligen talas om en grupp
kvinnor som efter år av lidande på
grund av svåra förlossningar och
grovt sexuellt våld beslutade sig för
att ta sig dit man hade hört att hjälp
fanns att få. Gruppen trotsade alla
svårigheter och gick till fots i över
en månad för att nå Tanganyikasjön där de hoppades få kontakt
med CEPAC, kyrkan som ansvarar
för Panzisjukhuset. Då skulle det
finnas möjlighet att komma vidare

med någon båt, för att slutligen nå
Bukavu och Panzi vid stranden av
Kivusjön. Framför dem ligger sedan
lika lång hemfärd!
Det är helt oacceptabelt att våra
medmänniskor ska sakna rättigheter till vård efter svåra omständigheter. Problemet är den näst intill
obefintliga infrastrukturen i detta
fantastiska tropiska landskap. Det
är detta flygbron handlar om:
• Det finns vård även om den är
mycket begränsad men vi måste
agera med hjälp av flyg och modern
teknik för att bistå detta folk som ger
oss så mycket tillbaka i form av resurser till vårt alltmer elektrifierade
välståndssamhälle.

David Nordlander
CEO MAF Sverige

• Det hade tagit cirka 1,5 timme att
hämta gruppen med ett MAF-plan.

En flygares bekännelse
Läser en bok av flygaren John-Olof Holmström
från Vimmerby. Boken heter ”I med- och motvind”.
John-Olof har bl.a. landat på floderna Ganges och
Brahmaputra och korsat Atlanten 33 gånger. Han
beskriver sitt flygarliv, som är kolossalt spännande
att läsa om. Han skriver även om diverse resor med
motorcykel tillsammans med Ove Fundin. Boken
rekommenderas å det varmaste.
			
Johnny Sigvardsson

Nyhet-boktips!
Beställes direkt av författaren
via SMS, Messenger eller telefon:
e-post:jo@holmstroms.org
Telefon: 070-551 18 55
Swish: 0705511855
Bankgiro: 122-4963
Pris inkl porto: 339 kr

Mats Gunnarsson talar och sjunger
Mats Gunnarsson är tillgänglig för
möten och samlingar kring Jönköpingstrakten under 2020. Mats
med sin stora erfarenhet från Sydamerika och församlingstjänst här
hemma i Sverige är en uppskattad
förkunnare och sångare.
Kontakta: office@maf.se
eller ring oss på tel: 073-655 19 46
så berättar vi mer!
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Välkommen till följande samlingar:
19 februari Fjällstugan Jönköping
4 mars Allianskyrkan Klevshult
12 mars Equmeniakyrkan Ingarp
13 mars Allianskyrkan Furusjö
15 mars Missionskyrkan Järnforsen
12 april Missionskyrkan Ekeryd
15 april Pingstkyrkan Ölmstad
26 april Equmeniakyrkan Kaxholmen

Mats Gunnarsson
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Hjälpen når fram!
Tchad: Svält

Sudan: Hjälpflyg (från Kenya)
Nicaragua: Jordbävningen Gert

DR Kongo: Ebolautbrott
Papua Nya Guinea: Aitape tsunami
Etiopien: Svält och matbrist
Afghanistan: Mänskligt lidande
Honduras & Nicaragua: Jordbävningen Mitch

Moçambique: Översvämning

Iran: Jordbävning
Sudan: Hjälpflyg (från Uganda)

Pakistan: Jordbävning

1985

Moçambique : Översvämning

Rwanda: Folkmord
DR Kongo: Flyktingkris

1997

Papua Nya Guinea: El Nino, torka
Indonesien (Irian): Jordbävning, torka
Etiopien: Matbrist

2000

Moçambique: Översvämning
Uganda: Ebolautbrott
Sydsudan: Humanitär kris (pågående)

2002

DR Kongo: Krig och stammotsättningar

2004

Indonesien (Sumatra): Tsunami

2006

Surinam: Översvämning

2008

Kenya: Eftervalskris
DR Kongo: Inbördeskrig
USA: Orkanen Ike
Haiti: Orkanerna Ike & Gustav

2010

Haiti: Jordbävning, kolerautbrott

2012

DR Kongo: Ebola- och kolerautbrott

2014

DR Kongo: Ebolautbrott

2016

Ecuador: Jordbävning
Sydsudan: Evakuering / humanitär kris
Haiti: Orkanen Matthew
Madagaskar: Cyklonen Enawo
Indonesien (Aceh): Jordskred

2018

Indonesien : Jordbävning

2001

2003

2005

2009

DR Kongo: IDP / motsättningar
Bangladesh: Översvämning
St. Martin & Barbuda: Orkanen Irma
Dominica: Orkanen Maria
Indonesien (Papua): Matleveranser

1994

1998

Bangladesh: Cyklonen Aila
Indonesien (Sumatra): Jordbävning

Nepal: Jordbävning
Tchad: Flyktingkris (Boko Haram)

Nicaragua & Honduras: Jordbävningen Joan

1995

2007

Moçambique: Översvämning
Filippinerna: Tyfonen Haiyan
Bangladesh: Cyklonen Mahasen

1988
1993

Madagaskar: Cyklonen Indlala
Tchad: Flyktingkris (Darfur)
Nicaragua: Orkanen Felix
DR Kongo & Uganda: Ebolautbrott
Bangladesh: Cyklonen Sidr
Papua Nya Guinea: Översvämning

Afrikas horn (Dadaab): Svält
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MAF:s katastrofinsatser 1985-2019

2011

2013

2015

2017

2019
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