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2019 - ett år av både sött och surt!

Då är det dags för årets sista månadsbrev. Alla 
år innehåller ju båda bra och dåliga händelser, 
sött och surt. Vad har då 2019 innehållit för 
Folk&Språk? Här kommer några axplock:

Ja, vi har flyttat till en ny stad och nytt kontor, 
där även magendteamet har tillgång till bra lokal-
er. En specialist i klassisk grekiska som gått vår 
utbildning i England för många år sedan, visade 
sig bo på andra sidan gatan. Seed Company fortsät-
ter att finansiera magendöversättningen,  vilket 
var förutsättningen för att arbetet skulle kunna 
fortsätta i den omfattning det görs idag.

Den 28/11 reste familjen Bister till Sydafrika 
för att påbörja sin andra missionärsperiod:   
Mikael som översättningskonsult i de portugisisk-
talande länderna i Afrika och Jeni i alfabetiser-
ingsarbete med Little Zebra Books.  
Folk&Språk har också antagit en ny medarbetare under 
året, Samuel Svensson. Ett par nya kandidater har under hösten  
påbörjat sin ansökningsprocedur.

Våra Sida-finansierade alfabetiseringsprojekt avslutas nu i december  
och Mia besökte Tchad och Togo i november. I Togo kunde man gemensamt  
ta fram en plan för hur man ska kunna fortsätta, om än i mindre skala,  
genom egenfinansiering. 

I Tchad kommer vi fortsatt vara involverade med FAPLN och deras alfabe-
tiseringsprogram. Folk&Språk kommer att ta ansvar under åren 2020-2022 
för att finansiera den förskola de driver i 15 språk med 2258 elever. 
Kostnaden är bara 100 kr/elev/år! 

Det sura då?

Tyvärr vet vi nu att vi ligger efter i ekonomin. Ca  50 000 kr saknas 
till egeninsatsen för 2019 och ca 90 000 kr till vår övriga verksamhet. 
Dessa summor behöver vi få in utöver de månatliga gåvorna. 

Tack för året som gått! Utan dina böner och gåvor avstannar  
arbetet med att ge de bibellösa folken Guds Ord på sitt modersmål. 

Vi som arbetar på Folk&Språk vill tillönska dig  
en God Jul och ett Gott Nytt År!
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Nyheter från Jean-Marie Nkokolo, Congo-Brazzaville
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