
36 budbäraren mars 2015

Under de senaste sex månaderna har jag varje 
fredag som Saltvolontär arbetat på barnhem-
met Yatima, Bulongwa. Under dessa månader 
har jag upplevt allt mellan lycka och förtviv-
lan. Att jobba nära barnen som mist någon som 
varit det dyrbaraste här i världen, en mamma 
eller pappa, är tufft. Dessutom vistas en del på 
barnhemmet när släktingarna inte klarar av att 
ta hand om barnet. Fast jobbet på barnhemmet 
kan vara ganska tufft, är det barnen som får mig 
att längta.

Jag är inte ensam volontär på barnhemmet. 
Janika från Tyskland är ett stort stöd för mig. Ef-
tersom vi varje dag upplever i stort sett samma 
sak kan vi prata och bearbeta det som har känts 
tufft och jobbigt under dagen.

I Sverige tycker vi att det är en självklarhet 
att få borsta tänderna, det är därför vi fortsatte 
på det tandborstningsprojekt bland barnhems-
barnen som de andra volontärerna redan har på-
börjat. Jag har dessutom under min tid på barn-
hemmet tänkt mycket på barnens rättigheter. 
Det känns som om jag och Janika jobbar utifrån 
detta i vårt arbete. Bland annat hade ingen av 
barnen några egna kläder, utan kläderna använ-
des av alla. Då fick vi en idé. Barnen som går 
i skolan i byn fick varsin krok med sina namn 
på. Där kan de nu hänga sin skoluniform på sin 
alldeles egna krok. Vi hoppas för barnens skull 
att detta kommer att fungera, eftersom barnen 

behöver känna att det som hänger på kroken 
bara är deras.

När jag känner mig liten, när jag känner oro 
för barnen om vart de ska ta vägen när de blir 
äldre, blir jag uppfylld av att veta att Gud redan 
har en plan för dem. Då känns mitt hjärta mer 
lättat och fyllt av glädje. 

AGNES GRUNNESJÖ

Saltvolontär, Tanzania

Vill du bli volontär? 
Till hösten söker Salt volontärer till Burma och 
Argentina. Sista ansökningsdag är 1 april. Gå in 
på www.salt.efs.nu för att läsa mer!

Han ägde Guds gestalt 
men vakade inte över sin jämlikhet med Gud 

utan avstod från allt och antog en tjänares gestalt 
då han blev som en av oss. 

(Fil 2:6–7)

Tusen tack
... för det 
fantastiska 
insamlings-
resultatet 
2014, nästan 
2,1 miljoner 
har samlats 
in! Tack vare 
det kan vi ha 
tre BIAL-mis-
sionärer, satsa 
nytt på skolbygge i Indien och ge 
en rik gåva till söndagsskolemate-
rialet SKATTEN – på äventyr med 
Gud, och mer!

Vi har tagit fram en ny BIAL-
broschyr som är tvåsidig och går 
att vika ut för att sättas upp som 
en enklare insamlingsaffisch, eller 
med information om BIAL-projek-
ten. Beställ gratis i webbutiken via 
www.bial.efs.nu. Ni skymtar den 
intill tipsen från söndagsskolan i 
EFS-kyrkan i Helsingborg! 

SOFIA SVENSSON 
BIAL-inspiratör 

sofia.svensson@efs.nu 073–828 45 40

Till och med februari har ni samlat in 
 534 072 kronor till Bial!

Målet för hela året är 1,8 miljon. 
2014 samlade ni in 2,1 miljoner!

Var med och be för:
• uppbyggnaden av skolan Happy 

Valley School i Madhya Pradesh, 

Indien.

• relationen mellan Win Souls for 

God och Hope for Children i Etio-

pien som det gick att läsa om i 

förra numret av Budbäraren.

• alla barn- och ungdomsledare i 

Sverige och de länder där Bial stöt-

tar olika projekt, be om vägledning 

och tålmodig kärlek.

• Bialåret 2015 och de projekt som 

ska stöttas då, tacka för året som 

varit. 

Lycka och förtvivlan i 
livet som Saltvolontär

Saltvolontären Agnes lär barnen på barnhemmet att 
borsta tänderna.


