SYSTERKYRKAN I KONGO-KINSHASA, COMMUNAUTÉ
EVANGÉLIQUE DU CONGO (CEC) har 70 000 medlemmar
fördelade på 21 kyrkodistrikt och 86 församlingar i Nedre Kongo och i Kinshasa. CEC driver i samverkan med
kongolesiska staten 200 skolor (119 primärskolor, 75
sekundärskolor och 6 förskolor), 8 sjukhus och ett 40-tal
vårdcentraler av olika storlek. Det stora allianssjukhuset
IME (Institut Médical Evangélique) i Kimpese stöds också av Svenska Missionskyrkan.
Församlingarna ger också undervisning genom sina
kvinnogrupper, i bland annat sömnad och stickning.
Kyrkan driver även ett idrottsprojekt i Kimpese för barn
och ungdomar med syfte att bidra till fred och försoning
i samhället.

EGLISE EVANGÉLIQUE DU CONGO (EEC) I KONGOBRAZZAVILLE har drygt 20 vårdcentraler. Vissa sköts av
kyrkan centralt men de flesta drivs av lokala församlingar. Vid de gamla sjukstugorna i inlandet finns
förlossningskliniker. En större BB-avdelning byggs i
Mayangi-församlingens regi i centrala Brazzaville.
EEC har under de senaste åren fått tillbaka vissa av de
skolor staten nationaliserade 1965. Många lokalförsamlingar har dessutom egna skolor på grundskole-nivå.
Sedan 2003 driver också EEC genom ASUdh och i
samarbete med Svenska Missionskyrkan, Gothia Cup
och equmenia ett fotbollsprojekt för att främja fredskultur och försoning mellan människor .

Fotbollsutrustning
som behövs:
Bollar stl 4 och 5, fotbollsskor
(speciellt stl 40-), matchställ,
bollpumpar, koner, västar, målvaktshandskar, tidtagarur etc.
Övrig sportutrustning som är
välkommen är volleybollar, volleybollnät, bordtennisbord med
nät, bordtennisracket, badmintonracket med nät etc.

Svenska
Missionskyrkans
material till Kongo-republikerna

Övrigt
- Handverktyg (sågar, tänger, hammare,
block och hylsnyckelsatser etc)
- Bestick (rostfritt)
- Köksutrustning (grytor, stekpannor,
våffeljärn, köttkvarnar...)
- Leksaker (särskilt Lego och dylikt)
- Skolmaterial som passare, vinkelhake,
linjal, oanvända blyerts-, kulspetsoch färgpennor

SVENSKA MISSIONSKYRKAN stödjer kongorepublikerna genom
sändningar från materialdepån i Borås/Olsfors för att stärka
systerkyrkornas
sociala
arbete med resursmaterial
till skolor, sjukhus och
församlingar.
Församlingar i Sverige
skickar materialet först till
Borås/Olsfors där det
packas i containrar.
Containrarna körs på bil
till Göteborg, sedan med
båt till Kongo och slutligen
med bil inåt landet, och
fördelas.

Missionskyrkans materialdepå Olsfors/Borås
Kontakt och info
Lennart Axelsson
lennart.axelsson@missionskyrkan.se
Mobil: 0708-72 99 33
www. missionskyrkan.se
2009 09 09

Så här gör ni med
packning och listor
Ni får kollinr och info genom
Lennart Axelsson
För det som ska skickas

Packa i kraftiga kartonger (hanterbar storlek, gärna i
banankartonger). För att kartongerna ska kunna staplas
under transporten bör de vara välfyllda, annars går de
sönder. Eventuellt går det också att packa i kraftiga
plastsäckar.

Godsmärkning

Skriv godsnr och adress på varje låda.
Typ exempel: M 555/1, 2, 3, o.s.v
CEC
DOM
Luozi

Fraktkostnad

För att räkna ut kostnaden från Borås till destinationsorten i
Afrika:
ta volymen gånger 4.000 kr så får ni fram beräknad kostnad
(t.ex. 0,30 x 0,40 x 0,50m x 4000 kr = 240 kr)
En bananlåda är ca 0,05 m2
och kostar 200:- i frakt.
Vår förhoppning är att ni vill
sända in motsvarande summa
för att täcka frakt och
försäkring. Pengarna sätts in
på Svenska Missionskyrkans
plusgiro 824-3, och skriv in
summan på innehållsförteckningen.

För undervisning i sömnad
i kvinnogrupper, skolor etc
- Tyger och stuvbitar
- Nål och tråd
- Stickgarner i bomull eller akryl
i glada färger
- Stickor nr 2½-3½ (inga strumpstickor),
virknålar
- Annat skolmaterial kan också vara
intressant.

Förbandsmaterial
- Bindor rivna av gamla lakan, bredd
5-12 cm. Remsor kortare än cirka 1 m
klipps till kompresser. Även färgade
påslakan kan användas. Remsorna
rullas hårt till färdiga bindor.
Lägg bindorna i mindre plastpåsar.
- Kompresser, t ex 25 x 25 cm nedvikta
till 5 x 5 cm

Märk pg-talongen ”Fraktkostnad för kollinummer ... (t.ex.
143/1-7)" + avsändarförsamling.

Leveranser

Annat sjukvårdsmaterial

Kontakta Lennart Axelsson innan leverans.
Gods lämnas helst direkt till Olsfors på måndagar.
(Kontaktuppgifter se baksidan)
Bilgods upp till cirka 150 kg
levereras till
Immanuelskyrkans materialdepå
Sturegatan 45
503 42 Borås
Postpaket skickas till
Lennart Axelsson
Gärdhem
516 90 Dalsjöfors
Bussgods
Skickas till Borås resecentrum,
märkt med Lennarts mobilnr.
Gods över 150 kg eller speciellt
skrymmande
Lämnas helst direkt
till Depån i Olsfors.
Innehållsförteckningen lämnas med godset eller
mailas till Lennart. Tomma listor kan fås genom
Lennart eller Missionskyrkans hemsida.

Vad behövs

Om ni vill, lägg gärna med en skriftlig hälsning till
mottagaren från er församling/arbetsgrupp i något
av kollina.

- Hela lakan, barnfiltar, handdukar,
även frotté, tyllgardiner till myggnät
- Rockar,byxor och jackor
för sjukvårdspersonal
- Rostfritt, instrument, sonder,
blodlancetter
- Bomull, häfta, suturmaterial, handskar,
tubgas, självhäftande och absorberande
förband
- Glasögon (uppmätt styrka markerad
på glasen)
Obs — skicka inget material med utgånget förbrukningsdatum!

Babyutstyrslar
- Varje babyset (gärna stickat eller virkat i mjuk bomull eller
akryl — mössa, sockor, tröja) läggs i en plastpåse.
Använd glada färger! Tröjor får gärna vara långärmade.
Byxornas storlekar bör vara mindre än för svenska barn.
Kongolesiska spädbarn är
generellt mindre än svenska.
Stora engångsblöjor
används inte utan tygblöjor
eller en enkel tygtrasa.
- Småbyxor i frotté eller
bomullstyg, skjortor, babyklänningar
- Tygblöjor ca 75 x 75 cm
i trikå, frottévitt eller pastell
- Barnlakan i färg cirka
120 x 90 cm

