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VERKSTADEN DÄR
HJÄLPMEDEL GÖRS

RÖRELSETERAPI

HEMBESÖK &
EVANGELISATION

DE SOM JOBBAR PÅ
RBC

HEJ MIN STORA FAMILJ!!
Hoppas ni har det bra i kylan och riktigt njuter av den!
För här i Chulucanas saknar vi den men i övrigt har vi det bra.

Arbetet på RBC
Nu har skolan kommit igång igen och jag tänkte ta tillfället i akt och
berätta lite om organisationen RBC där vi har stor del av vår praktik.
RBC är ett hjälpcenter för människor, främst barn och deras familjer,
med någon slags funktionsnedsättning. Organisationen är kopplad till
kyrkan Casa de Oración och erbjuder olika tjänster; bland annat
rörelseterapi, hjälpmedel, psykisk terapi och hembesök.
Människorna som hjälper till på detta center är en stor inspirationskälla
och visar på stor kärlek gentemot sina medmänniskor. Och många av

Då ska Kungen svara
dem: Jag säger er
sanningen: Allt vad ni
har gjort för en av
dessa mina minsta
bröder, det har ni
gjort för mig.
Matt 25:40
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dessa medmänniskor är sådana man skulle kunna kalla de
minsta i samhället.
Behoven är stora på RBC, till exempel var det ett hus vars tak
rasade in på grund av regnet hos en familj som är kopplad till
RBC. Regnet är ett stort problem här i Chulucanas för många
och även för RBC som måste ösa ut vattnet för att undvika
översvämning. På grund av detta planeras det att byggas ett
tak för att täcka innegården och som skulle kosta ca 7000.
Om du känner dig manad att bidra till arbetet på RBC kan du
antingen Swisha mig på 0733700517 eller föra över pengar till
bankkortet 9024.12.737.24 (Länsförsäkringarna). Din gåva
kommer bli till stor nytta!
Jag vill avsluta med att tacka för de stora stödet jag känner
från er och, som Lars-Uno brukar säga, önska er nåd och frid!
Ha de så bra så ses vi snart! Många kramar, Hanna

ISTÄLLET FÖR ATT SKOTTA
SNÖ SÅ SKOTTAR VI VATTEN
PÅ RBC FÖR ATT UNDVIKA
ÖVERSVÄMNING

