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Vid$denna$kyliga$årstid$kan$vi$alla$behöva$något$som$
värmer,$inte$minst$inombords.$I$detta$nummer$av$
Nyhetsbrevet$kan$du$läsa$om$några$värmande$möten$
som$några$av$HBE:s$styrelsemedlemmar$gjorde$i$
samband$med$att$vi$närvarade$på$Partners$Meeting$i$
Addis$Abeba$i$oktober.$Är$du$nyfiken$på$vad$som$
avhandlades$under$själva$mötet$kan$du$läsa$protokollet$
från$mötet$på$hemsidan.$Här$fokuserar$vi$på$de$som$
allting$handlar$om$–$de$som$får$en$ny$chans$i$sitt$liv$tack$
vare$WSH/HCE$och$deras$partners.$$

Själv$hade$jag$och$mina$två$vänner$en$kväll$stämt$möte$
med$tre$unga$killar$som$alla$tre$fått$eller$får$stöd$genom$
WSG/HCE.$Vi$gick$till$ett$hotell$i$närheten$av$gästhemmet$
för$killarna$ville$käka$pizza.$Så$sitter$vi$där$i$en$lyxig$
hotellbar$(man$fick$inte$äta$pizza$i$restaurangen,$men$i$
baren$gick$det$bra),$tre$svenska$medelålders$kvinnor$och$
tre$etiopiska$tonåringar.$Efter$att$vi$har$avhandlat$ditt$
och$datt$om$livet$i$stort$och$smått$samt$fått$en$
uppdatering$av$hur$det$går$med$allas$studier,$så$tar$
killarnas$fotbollsintresse$överhanden.$På$tv:n$visas$en$
engelsk$ligamatch$mellan$Arsenal$och$något$annat$lag$jag$
inte$minns.$När$vi$sitter$där$tittar$jag$på$de$artiga$och$
välklädda$tonåringarna,$som$är$helt$uppslukade$av$
fotbollsmatchen,$och$tänker$att$det$verkligen$är$så,$att$
tonåringar$är$tonåringar,$oavsett$om$de$är$från$Addis$
Abeba$eller$Malmö.$Det$är$gott$att$se!$Utan$WSG/HCE$
och$vi$alla$som$stöttar$hade$det$inte$varit$möjligt.$Då$
hade$de$här$killarnas$liv$varit$helt$annorlunda.$$
Louise'Wetterlund$

God'jul'och'Gott'nytt'år'önskar'styrelsen'för'HBE!!

Julklappsproblem? 
Här$är$lösningen!$
Så$här$blir$din$julklapp$till$dubbel$glädje:$Ge$
bort$en$gåva$till$HBE$till$jul$så$gläder$du$inte$
bara$mottagaren$utan$även$de$som$får$del$av$
den$genom$WSG/HCE:s$arbete$i$Addis$Abeba.$
$
Skicka$din$gåva$via$HBE$på$pg$40$83$52\3.$Du$
kan$få$ett$gåvobrev$att$ge$bort$i$paketet$på$
julafton.$Skicka$ett$mail$till$oss$(info@hbe.nu)$
senast$den$17/12$och$ange$vad$du$vill$ha$för$
hälsning$på$gåvobrevet$samt$din$adress$eller$
skriv$ut$ett$själv$från$hemsidan$(www.hbe.nu).$
Har$du$inte$tillgång$till$dator$så$kontakta$
Louise$på$0708\879856$så$får$du$hjälp.$
$

God jul! 

HBE,!c/o!Brorsson,!Karlavagnsg.!10,!724!68!Västerås! www.hbe.nu! pg.!40!83!52(3! !

 15 
mars 
2014 

Notera'redan'nu'i'
kalendern!'

HBE:s$årsmöte$i$
Limhamn,$Malmö.$
Kallelse$och$mer$
information$
kommer$i$februari.$



1

”Som'ett'fönster”,$så$kände$jag$mig$ibland$när$
jag$arbetade$inom$Mekane$Yesuskyrkan$i$Nakamte$$i$
västra$Etiopien$1987$–$1991.$Tänkte$att$min$närvaro$
där$gjorde$livet$utanför$Etiopien$synligt$för$mina$
etiopiska$vänner,$och$för$dem$som$hade$sänt$ut$mig$
som$missionär$kunde$jag$berätta$om$livet$i$Etiopien.$$
$
Nu$sedan$jag$har$avslutat$min$andra$period$i$Etiopien,$
2005\2010,$$då$jag$var$rådgivare$inom$Mekane$
Yesuskyrkans$kvinnoarbete,$har$jag$också$fått$
fortsätta$med$kontakten$med$mina$etiopiska$vänner$
–$nu$med$resor$i$föreningen$HBE:s$regi.$Fortfarande$
känns$det$mycket$meningsfullt,$att$få$dela$med$mig$
av$livet$i$Etiopien$för$”vanliga$svenskar”.$Min$
kvardröjande$fråga$är$vad$etiopierna$ser$genom$oss$
om$hur$livet$är$i$Sverige.$Vad$jag$ibland$tänkte$när$jag$
var$stationerad$i$Nakamte$var$att$de$såg$på$mig$som$
en$skattkista,$med$oändliga$resurser$och$ständig$
tillgång$till$bil$och$prylar.$$
$
Vad$ser$vi$då$på$dessa$resor$i$HBE:s$regi$om$livet$i$
Etiopien?$Alla$deltagarna$kan$säkert$ge$olika$svar$på$
den$frågan.$Några$saker$som$jag$vill$nämna.$$

\ Etiopien$är$inte$bara$elände!$Vi$möter$så$

mycket$glädje,$hos$barnen$i$skolorna$och$hos$

dem$som$arbetar$med$dem.$Barnen$visar$en$

verklig$glädje$och$stolthet$över$att$få$gå$i$

skolan.$Familjerna$kämpar$på,$trots$att$

penningvärdet$sjunker$i$landet$och$maten$

ständigt$bli$dyrare.$Det$finns$en$värme$mellan$

människorna,$de$lever$nära$varandra,$hälsar$

på$varandra$med$en$grundlighet$och$med$en$

puss$på$kinden.$$$

\ Det$byggs$massor$i$landet,$nya$gator$och$ny$

järnväg$i$huvudstaden$Addis$Abeba$och$nya$

hotell,$men$alldeles$för$få$industrier.$

Jordbruket$står$och$stampar,$trots$den$

bördiga$jorden$som$finns$i$västra$och$södra$

delarna$av$landet.$$

\ Egentligen$är$Etiopien$ett$land$rikt$på$

resurser$–$ända$sedan$drottningen$av$Sabas$

tid.$Fortfarande$finns$både$guld,$silver$och$

marmor$i$bergen$–$och$olja!?$

\ Rik$och$gammal$kultur,$delar$av$den$

historiska$rutten$med$det$axumitiska$

kungadömet$från$vår$tideräknings$början,$

och$kyrkorna$i$Lalibela$från$1200\talet. Både$
Axum$och$Lalibela$hör$till$FNs$världsarv.$$

\ Vacker$och$omväxlande$natur;$regnskog$och$

öknar,$höga$berg$både$i$norr$och$söder,$

Danakil\sänkan$som$är$jordens$lägst$belägna$

plats.$$
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$
Vad$ser$etiopierna$i$oss?$Fortfarande$finns$nog$en$
beundran$av$Västerlandet$kvar.$En$arbetskamrat$som$
jag$hade$i$Nakamte$har$arbetat$med$frågan$om$hur$
fattigdomen$ska$kunna$avskaffas$i$Afrika.$Hon$
förklarar$utvecklingen$i$Europa$på$följande$sätt:$
Luther$på$1500\talet$som$betonade$arbetet,$och$
Wesley$i$England$på$1700\talet$som$sade:$”Arbeta$så$
mycket$du$kan,$spara$så$mycket$du$kan,$ge$så$mycket$
du$kan”.$Deras$tankegångar$gjorde$att$Europa$
utvecklades$som$det$gjorde.$På$samma$sätt$skulle$
kyrkorna$i$Afrika$betona$vikten$av$hårt$arbete,$och$
färre$fattiga$födas!$Om$förstås$flickorna$fick$gå$i$
skola!$
$
När$jag$i$höst$besökt$både$Tanzania$och$Etiopien$kan$
jag$bli$rädd$att$också$våra$vänner$där$ska$drunkna$i$
materialismens$träskmarker,$som$vi$mer$och$mer$
håller$på$att$göra.$Var$finns$vår$tids$tempel,$om$inte$i$
de$stora$köpcentrumen$utanför$våra$städer?$Vem$
vågar$ifrågasätta$vår$livsstil?$Jo,$det$finns$ju$numera$
en,$en$frimodig$påve,$som$går$i$Franciskus$fotspår.$
Han$har$nyligen$gett$ut$en$”Apostolisk$uppmuntran”,$
där$han$bland$annat$säger$att$”törsten$efter$makt$och$
ägodelar$känner$inga$gränser”.$”att$inte$dela$sin$
rikedom$med$de$fattiga$är$att$stjäla”$och$att$”den$
rikaste$1%$av$USAs$befolkning$har$ökat$sin$rikedom$
med$31$%$medan$resten$av$befolkningen$ökade$sin$
rikedom$med$1%”.$$För$pengar$finns$ju,$så$att$alla$
skulle$kunna$äta$sig$mätta.$Om$vi$ville!$$
$
Att$mötas$över$kulturgränserna$kan$hjälpa$oss$att$se$
andra$värden$i$livet$än$de$som$kan$köpas$för$pengar.$
Det$är$våra$vänner$i$Etiopien$bättre$på$än$vad$vi$är$
här$i$Sverige.$Därför$gör$jag$gärna$ytterligare$en$resa$
till$Etiopien,$om$det$finns$intresse.$
Kersti'Karlsson$
$
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Gruppen!från!höstens!HBE1resa.!
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Hej'mitt'namn'är'Fasil$och$jag$kommer$från$
Awasa$i$Södra$Etiopien.$Jag$är$nu$21$år.$När$jag$var$tio$
år$”drogs”$jag$ut$på$gatan.$
”Drogs'ut'på'gatan”?$undrar$jag$som$fått$möjlighet$
att$sitta$ner$och$prata$med$Fasil$under$mitt$besök$i$
Addis$i$oktober.$$

$
Fasil$förklarar$
det$så$här:$I$den$
åldern$är$det$
lätt$att$bli$
frestad$av$allt$
det$spännande$
runt$rökning,$
kat\användning$
och$det$
bekymmerslösa$
liv$som$pojkarna$
på$gatan$verkar$
leva.$Det$gjorde$
jag.$
$

Hur'gick'det'sedan'för'dig?'undrar$jag$vidare.'
Detta$liv$ledde$mig$in$i$mer$och$mer$problem$i$
relation$till$mina$föräldrar$och$min$skolgång.$När$jag$
gick$i$sexan$lämnade$jag$Awasa$och$begav$mig$till$
Shashamane.$Efter$flera$år$på$gatan$där$träffade$jag$
en$grupp$kristna$som$engagerade$sig$i$min$situation$
och$gav$mig$300$Birr$för$att$jag$skulle$återvända$hem.$$
$
Men$jag$hade$inget$annat$att$återvända$till$än$gatan.$
Jag$vågade$inte$se$mina$föräldrar$i$ögonen$efter$allt$
jag$gjort$så$jag$reste$istället$hit$till$Addis$Abeba.$Och$
det$fantastiska$hände$att$jag$redan$efter$fyra$
månader$fick$kontakt$med$dessa$människor$som$nu$
hjälper$mig$till$en$yrkesutbildning.$Det$är$helt$otroligt$
vad$Gud$har$varit$god$mot$mig.$
$
Fasil$är$en$utav$elva$(tio)$pojkar$som$under$andra$
delen$av$2013$finns$här$på$Rest$Centret$och$får$hjälp$
att$lämna$gatulivet.$Mickey$som$själv$varit$ett$
gatubarn$leder$detta$arbete.$Beroende$på$gruppen$
som$WSG$följer$så$blir$behoven$så$olika$år$från$år.$För$
ett$par$år$sedan$var$flera$av$de$som$hjälptes$bort$från$
gatan$unga$mammor$så$då$fanns$behovet$att$starta$
ett$litet$dagis$för$barnen.$I$år$har$man$hittat$en$
hoppfull$väg$för$dessa$killar.$I$samarbete$med$ett$
större$byggföretag$går$de$nu$en$golvläggarkurs.$Det$
byggs$oändligt$mycket$i$Etiopien$just$nu$och$på$dessa$
byggen$finns$behov$av$yrkeskunniga$av$olika$slag.$
Denna$grupp$lär$sig$lägga$cementplattor.$Företaget$
lovar$faktiskt$kontraktsanställning$till$de$som$lyckas$
ta$till$sig$undervisningen$bra.$
$
Hur'går'det'med'det'frågar'jag'Mickey?'
Våra$killar$får$faktiskt$bra$omdömen$så$vi$har$gott$
hopp$för$dem.$Det$beror$bl.a.$på$att$vi$parallellt$med$

!
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denna$yrkesutbildning$ger$den$social$träning$och$
kompetens.$Och$framför$allt$så$får$de$möta$det$
livsförvandlande$evangeliet$i$vårt$vittnesbörd$om$den$
kristna$tron.$$
$
Jag$kunde$ha$berättat$om$den$elfte$killen.$Det$var$en$
kille$som$också$började$denna$utbildning/träning$för$
tre$månader$sedan.$Men$honom$fick$jag$inte$träffa$
eftersom$han$lämnat$det$hela.$Mickey$berättar$att$
det$också$var$en$kille$de$verkligen$hoppades$på$men$
en$dag$frestades$han$att$stjäla$det$han$kom$åt$från$
oss$och$sina$rumskompisar$och$gav$sig$av.$Mickey$
fortsätter$och$säger$att$någon$har$just$idag$sett$killen$
och$jag$hoppas$att$jag$ska$få$kontakt$med$honom$så$
att$han$inte$försitter$denna$chans.$$
Jag$förstår$att$Mickey$har$en$stor$nöd$för$killarna.$Jag$
ser$en$stor$kärlek$hos$Mickey$men$jag$ser$också$hur$
han$sliter$och$kämpar.$Det$är$inte$lätt$att$finnas$
mellan$hopp$och$förtvivlan.$Jag$kan$inte$tänka$mig$en$
lämpligare$person$i$detta$än$Mickey$som$själv$varit$i$
killarnas$situation.$$$$
Och$jag$tänker$så$här,$natten$efter$besöket$hos$
killarna$och$Mickey$på$Rest$Centret.$Tänk$att$dessa$
försök$att$hjälpa$gatubarnen$får$vi$i$HBE$var$med$och$
stödja.$Det$är$viktigt$att$vi$fortsätter$att$dela$med$oss$
ekonomiskt$så$att$det$är$möjligt.$Men$för$många$av$
oss$är$kanske$bönen$det$viktigaste$vi$kan$göra.$Be$
gärna$regelbundet$för$Mickey,$Fasil$och$de$andra.$$
Paul'Persson!
!
Efter!att!Paul!skrev!detta!får!vi!beskedet!att!den!elfte!killen!
kommit!tillbaka!till!utbildningen!och!bett!om!förlåtelse!för!
sitt!misstag.!Vi!tror!och!hoppas!att!han!kommer!att!klara!
sig!bra!i!fortsättningen.!Han!är!en!positiv!och!duktig!kille.!

Klappar ditt hjärta för Fasil  
och de andra? 

 
Ge en extra gåva till HBE så vi kan 
fortsätta stötta det goda arbetet på 

Rest Center. 
Pg. 40 83 52-3 
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Förutom'att'få'träffa'den$kära$WSG\familjen,$
innebar$tvåveckorsvistelsen$denna$gång$att$vi$fick$
den$stora$glädjen$att$vara$tillsammans$med$våra$
andra$etiopiska$”familjer”.$Här$berättar$vi$om$en$av$
dem,$familjen$Mekuri:$

Vi$har$sedan$2006$genom$WSG$stöttat$två$
skoputsarpojkar$som$vi$förälskade$oss$i$den$gången.$
Nu$fick$vi$den$stora$glädjen$att$åter$träffa$dem.$Cuba,$
som$nu$läser$på$fjärde$året$till$läkare,$kom$
nedresande$från$universitetsstaden$Gondar,$och$fick$
ta$emot$läkarutrustning,$som$vi$lyckats$samla$ihop$i$
Sverige.$Wenda,$som$avslutat$en$IT\utbildning$håller$
vi$på$och$hjälper$att$starta$en$liten$bod$för$att$laga$
telefoner$mm.$$

Att$komma$hem$till$Wenda$och$hans$familj$är$en$
känslofylld$upplevelse.$Hans$syster$Rosa$sätter$genast$
igång$med$kaffeceremonin,$vilket$innebär$att$först$
tvätta$bönorna,$sedan$rosta$dem,$stöta$dem$för$att$
därefter$på$den$öppna$elden$på$golvet$koka$kaffet.$
Detta$serveras$sedan$i$små$koppar.$Det$första$och$
andra$koket$tilldelas$gästerna,$först$det$tredje$
kommer$ibland$värdfolket$till$del.$Familjen,$dvs$
Wenda,$Rosa$och$tre$bröder,$mamman$plus$ett$tiotal$
andra$släktingar$och$grannar$samlas$i$det$lilla$rum,$
som$förutom$en$liten$sängkammare$och$ett$litet$kök$
med$jordväggar$utgör$hemmet.$”Sängkammaren”$
innehåller$en$över/undersäng,$där$fem$fullvuxna$
grabbar$sover$och$en$säng$där$mamman$och$en$
släkting$får$sin$nattsömn.$$

Här$är$sannerligen$inget$materiellt$överflöd,$men$en$
värme$och$kärlek$som$känns$i$hjärtat.$För$ca$ett$år$
sedan$föll$pappa$Mekuri$i$en$dusch$på$sin$arbetsplats$
och$slog$sig$så$illa$i$huvudet$att$han$dog$på$sjukhuset.$
Nu$är$det$två$av$bröderna$som$står$för$familjens$
försörjning,$vilket$inte$på$långa$vägar$räcker$för$att$de$
kan$äta$sig$mätta$varje$dag.$Det$var$underbart$att$se$
den$glädje$med$vilken$mamma$Mekuri$tog$emot$en$
säck$teff$(som$injera$bakas$av)$och$en$säck$bomull$
som$hon$kunde$spinna$garn$av$och$sälja.$
Eva'&'Svante'Annerhult$

$

$

$

$

$
$

$ Med!på!bilden!är!även!!
Evas!&!Svantes!dotter.!
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Lördag'morgon$\$kaffe$i$ottan$i$de$första$
solstrålarnas$milda$värme.$Och$naturligtvis$ar$
RestCenter\killarna$redan$här$och$spelar$fotboll.$De$
är$så$glada$över$fotbollen/arna$de$fick$av$Gunilla$och$
Ylva.$"Man$kan$inte$spela$med$en$lufttom$trasa",$så$
var$det$tidigare.$Större$glädje$här$kan$jag$inte$tänka$
mig,$än$att$se$dessa$killar$i$full$fart$på$
"spelplanen"=asfaltplanen$framför$huset.$Vilka$är$de?$
A,$som$skickades$från$sin$familj$som$barn$nummer$5$
av$11$från$Chencha,$där$den$fattiga$familjen$inte$
kunde$försörja$alla.$Blev$av$faderns$vän$satt$i$mycket$
hårt$vävarbete$i$Addis$redan$som$6\åring,$ofta$16$
timmar$per$dag.$Nu$i$WSG:s$Independency$program$
och$spelar$fotboll$varje$lördag.$$

$

$

$

$

$

$

$

D,$som$bodde$på$gatan,$kom$med$i$RestCenter\
programmet$för$flera$år$sedan$och$läser$nu$
technology$vid$universitetet$i$Nasareth,$ingår$i$
Independency,$spelar$fotboll$här$idag$eftersom$han$
kommit$hem$på$några$dagars$lov.$H$som$är$född$på$
gatan,$hade$aldrig$gått$en$dag$i$skola,$kom$till$
RestCenter$förra$året$och$fick$bo$kvar$efter$avslutad$
kurs;$har$börjat$skolan$(2:a$klass).$L,$som$bodde$med$
trasig$familj$i$östra$Etiopien,$i$plötslig$äventyrslusta$
hoppade$på$en$lastbil$som$6\åring$och$trodde$att$han$
kommit$till$Addis,$när$han$väl$var$i$Nasareth;$
hamnade$så$småningom$på$gatan$i$Addis,$hittades$
där$för$ett$år$sedan$och$bor$nu$också$tillsammans$
med$H,Y$och$B,$och$alla$spelar$fotboll$varje$lördag.$Jag$
kunde$fortsätta$och$berätta$om$alla$i$de$två$
fotbollslagen.$Det$fantastiska$idag$är$att$se$dem$
SPELA$FOTBOLL,$HA$KUL,$KOPPLA$AV,$som$alla$
barn/ungdomar$har$rätt$till$en$lördagmorgon.$(Och$
när$de$sitter$på$avbytarbänk,$passar$de$på$att$tvätta$
sina$kläder,$i$en$balja,$med$vatten$från$kranen$vid$
muren).$Varifrån$kommer$pengar$till$WSG/HCE$till$att$
bedriva$denna$verksamhet?$Hopp$för$Barn$i$Etiopien,$
HBE,$står$för$45$%$av$RestCenters$budget$(Gatefolket$
i$Norge$betalar$55$%).$HBE$betalar$hela$Independency$
Project$budget.$
Birgitta'Brorsson$

$


