Silkeborgenser vender ”hjem” til Tanzania
Tidligere lærer på Virklund Skole, 26-årige Charlotte Bech, er vokset op som missionærbarn i Tanzania. Nu skal hun bo og arbejde i landet som voksen
Torsdag den 14. januar sætter Charlotte Bech fra Silkeborg sig i flyet til Dar es Salaam for at rejse
ud til en opgave som missionær i Tanzania. Hun er ansat af den danske missionsorganisation Luthersk Mission til at lære folk fra forskellige nomadestammer at læse og skrive.
Som forberedelse var hun i efteråret på et 5-måneders kursus på Luthersk Missions Højskole i
Hillerød.

Missionærbarn med hjerte for nomader
Tanzania er ikke ukendt land for Charlotte. Hun er opvokset som missionærbarn i landet, hvor
hendes forældre har været missionærer ad flere omgange, og efter gymnasiet var hun volontør i
Tanzania i halvandet år.
For nogle år siden var Charlotte på besøg i Tanzania og fik mulighed for at tilbringe tid sammen
med en nomadestamme.

”Siden da har jeg haft et stort hjerte for nomader og følt Guds kald til at være et værktøj for ham
blandt dem,” siger hun.
Hjælp til de mest udsatte i Tanzania

Masaierne og de øvrige nomadestammer i Tanzania hører til nogle af de mest marginaliserede
befolkningsgrupper i landet. Man skønner, at et sted mellem 70-80 procent af nomaderne er analfabeter. Det gør dem sårbare, og de har svært ved at finde en plads i det omkringliggende samfund.
Derfor er der god brug for en lærer som Charlotte, der er vant til at undervise og tilmed har et
stort kendskab til tanzanisk sprog og kultur.

Når hun kommer til Dar es Salaam, skal hun sammen med den lutherske kirke i byen gennem forskellige tiltag hjælpe nomader til at få et bedre liv.
Charlotte Bech udsendes fra sin menighed Kirken ved Søerne ved en online-ceremoni på søndag
den 10. januar. Se begivenheden her: https://www.facebook.com/KVSsilkeborg.

Fakta om Luthersk Mission:

Luthersk Mission driver et omfattende internationalt missionsarbejde med omkring 50 missionærer og
volontører. De arbejder blandt andet med bibelundervisning, sundheds- og litteraturarbejde i Peru, Cambodja og Tanzania. Herhjemme arbejder Luthersk Mission også med integration af flygtninge og indvandrere, driver skoler og sociale væresteder og har et omfattende børne-, ungdoms- og menighedsarbejde
fordelt på omkring 100 fællesskaber rundt i Danmark.
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