
2 november 2019 

Kära vänner, 

Vi skriver till er för vi vill be om era förböner för två behov: 
- Byggande av en mur runt hela Mpongwe missionsområde, och 

- Behov av regn för södra Afrika 

  
Muren runt missionsområdet 
 

För några dagar sen svepte det en eld genom skogsområdet på 
baksidan av vår gård där Stella och jag bor.  Detta område har tjänat 
som ett skydd och gräns medan missionsområdet och ökande 
befolkningssamhällen på andra sidan.  Vi misstänker att en ung man 
som her setts vandra här ikring med sina sex hundar kanske tände på 
elden.  Det kan vara samma man som Stella kom på för några veckor 
sen som hade tagit sig in i skogsområdet nära vårt hus.  Han sprang iväg 
när Stella förmanade honom men tre av hans hundar gick till angrepp 
mot Stella.  Det var bara genom Guds nåd att hon inte blev biten. 
  
Vi har alltid under torrtiden varit måna att bevara skogsområdet från 
eldar.  Detta är det värsta her sett hur elden härjade.  Vi befarar att 
framöver kan det hända att det inte blir något kvar av detta 
skyddsområde. 
  
Under åren har vi hört mer och mer hur man hugger ner träd i 
skogsområdet som dom vill ha till ved.  Vi har rapporterat detta till våra 
MBA ledare flera gånger, och där vi kan har vi själva förmanat inkräktare. 
  
I fjol fann Stella en ung man som höll på att hugga ner ett stort träd.  Han 
blev aggressiv när hon tog kort på honom och tog hans yxa.  Hon sa att 
han fick komma till MBA kontoret med sin föräldrar för att få tillbaka sin 
yxa (se fotot av det halvt huggna trädet). 
Henry har också sökt upp dom som vi hört hugga, och sen funnit dom 
binda grenar på sina cyklar för att ta dom till sina hus. 
I måndags kom vår trädgårdsarbetare på några unga män som hade 
gömt sig i skogsområdet och höll på att röka narkotika (dagga). 
  
Våra MBA ledare inser behovet av att bygga en mur ikring 
missionsområdet.  Det händer att folk kommer in på sjukhusområdet från 
marknaden och ligger där övernatt.  Sjukhuspersonalen och patienter 
klagar över detta. 
  



Under den senaste tiden har det skett många husinbrott i Mpongwe 
området.  Det hände en natt när en av vår lokalförsamlingens 
äldstebröder låg och sov hemma hos sig med sin familj. Han blev 
bestulen och förlorade mycket av sina ägodelar. 
Andra som bor här på missionsområdet har berättat om kläder som 
stulits från klädlinan. En kvinna höll på att koka hönskött utanför huset. 
Hon gick in i huset för att hämta nånting, och när hon kom ut fann hon att 
grytan och köttet var borta! 
Ofta på natten, efter att ha supit sig fulla på marknaden går man genom 
missionsområdet på väg hem. 
  
Våra ledare inser behovet  av att bygga en mur ikring missionsområdet 
men åren har gått utan att göra något åt det på grund av brist på pengar 
och brist på planering.   
Vi har uppmuntrat  dom att komma fram med en ansökan (med budget) 
och lägga fram den för våra samarbetspartners, både här i Zambia och 
utomlands (dvs England och Sverige). Vi hoppas på ett samarbete på 
detta område så att man kan bidra till omkostnaden och kanske vara 
involverad i detta angelägna projekt. 
  
Vi ber om förbön för Guds ledning och för att detta behov kan uppfyllas. 
  
Behov av Regn för Södra Afrika 

  
Så kallad “Global Warming” påverkar allvarligt våra regntider i södra 
Afrika som inkluderar Zambia, Zimbabwe och Sydafrika. 
   
Här i Mpongwe är det mycket varmt och vi har ännu inte fått regn denna 
säsong, och enligt väderleken, kommer regnet att bli fördröjd. 
Det rapporteras att över två miljoner  zambier som bor i sydvästra 
Zambia är i stort behov av hjälpmed mat  pga dålig skörd. 
Karibadammen, där stora delen av Zambias elektricitet genereras, har 
en så låg vattennivå att hela landet har elavbrott varje dag – ibland för 12 
timmar eller mer dagligen. 
  
I Zimbabwe lider halva befolkningen av matbrist pga dåliga skördar. Och 
pga vattenbrist har dom elavbrott upp till 18 timmar dagligen. 
  
Sydafrika går genom sin värsta torka i mannaminne med stor vattenbrist. 
Enligt radionyheterna har temperaturerna ökat i stora delar av landet 
dubbelt så mycket som i resten av världen. Matbristen kommer att vara 
stor om man inte får regn inför nästa planteringssäsong, som nu redan 
förbereds. 



  
Bed om Guds ingripande, och för regn att komma snart. 
  
I ordet enligt Ps.33:20-21, “Vi sätter vårt hopp till Herren, han är vårt 
hopp och vår sköld. I honom har våra hjärtan sin glädje, vi förtröstar på 
hans heliga namn.” 
  
Tack för att ni ber med oss, 
Stella och Henry   
 
 

 


