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Til: Missionsvenner
Emne: International Mission - Hjælpearbejde i Burma.

Kære venner 
Her er et rigtigt inspirerende orienterings- og bedebrev fra Peter Götz om hjælpearbejdet i Burma.  
Jeg tager på højskole i den kommende uge, så næste bedebrev forventes i uge 42. 
Guds fred. 
Ingolf Bjørsted 
------------------------------- 
Missionsforbundets Internationale Mission. 
Orienterings- og bedebrev d. 5. oktober 2019 vedr. hjælpearbejdet i Burma (Myanmar).   
  
Nyheder fra Myanmar 
 
Det treårige samarbejdsprojekt med KWEG (Karén Women Empowerment Group), primært finansieret af Dansk 
Missionsråds Udviklingsafdeling er nu på skinner og rapporterne som vi modtager er gode og fulde af håb. 
 
KWEG kontorerne sender medarbejdere ud til små landsbysamfund for at åbne de lokale beboeres øjne for helt 
simple muligheder, der kan gøre livet lettere. 
Én ting er naturligvis mikrolånene, hvor der siden slutningen af sidste år er oprettet ti nye mikrolåns grupper. At 
kunne låne til en opstart af et dagligt virke af en eller anden slags i en organiseret model og under opsyn er en 
meget stor hjælp for mange kvinder og deres familier. Samtidig følger der undervisning med omkring økonomi, 
budgetter, administration, osv. 
 
En anden ting er den undervisning, som KWEG giver ude i de små samfund og som handler om menneskerettigheder 
og almindelig adfærd. Med input til en samfundsmodel, hvor både børn og kvinder vises den respekt, de fortjener 
for at kunne udfolde sig, og udvikle sig selv, deres familier og deres samfund.  
Vi modtager ikke nogen rapporter uden at læse om kønsbaseret vold (gender based violence), som en tydelig og 
dominerende problemstilling. 
 
Meget af det som vi med økonomisk hjælp fra Dansk Missionsråds Udviklingsafdeling og med KWEG som aktører får 
lov at gøre, vender op og ned på hverdagen for mange mennesker. Et nyt menneskesyn baner sig vej med 
udgangspunkt i det, der er børnelærdom for os, at for Gud er vi alle lige – uanset alder, køn og nationalitet. 
 
På et højere plan må KWEG finde vej igennem mange besværlige administrative og politiske barrierer, fordi der 
endnu er så uendelig meget konflikt under overfladen, hvor ingen tror hinanden for noget som helst positivt. Alle 
vogter på alle og giver sig mindst muligt, når løsninger skal findes. 
 
Vi beder for KWEG’s medarbejdere som med stor flid forsøger at gøre livet bedre i de små landsbysamfund. 
Vi beder for dem, der skal finde vej i de politiske forhandlinger, så hverdagen kan blive tryg, så børn tør gå i skole, så 
unge kan tage uddannelser, osv. Her spiller Wado og Alwyn fra flygtningelejren i Mae La i øvrigt en vigtig rolle – 
samtidig med at de driver Bibelskolen i lejren. 
 
Tak fordi du beder med!! 
 
Når det gælder vores indsamling til ’Udsatte Kvinder’ for at skaffe dem retshjælp, når de har været ofre for vold og 
voldtægt, går godt. Vi har nu været i stand til at sende de første godt 40.000 kr. af sted, som vi har indsamlet i 
DDM’s menigheder. 
 
Peter Götz 
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Uddannelse er vigtig, også i Burma 

 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Se Missionsforbundets missionsfelter og missionærer i Grønland, Thailand, Ghana og Rumænien på: 
https://www.missionsforbundet.dk/internationalt  
Missionsforbundets hjemmeside: http://www.missionsforbundet.dk/ - Missionsforbundets bankforb.: Reg.nr. 2374 
konto nr. 0370110700 
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