
Status for arbeidet på Anafora

I år blir det ikke sommerleir for gutter. I stedet har de levert oppgaver, bøker og øvrige behov 
til familiene, slik at barna ikke skal bli tatt ut av skolen og sendt til barnearbeid for å gi 
familien inntekter.

Anastasia-prosjektet som driver traumebehandling for unge kvinner som er utsatt for vold og 
overgrep er også stoppet opp de siste to månedene. Det er håp om å starte tre kurs i høst, 
dersom samfunnet åpner opp.

Mange av kvinnene på senteret dro hjem på grunn av Covid-19. Det er kun noen få som bor 
på senteret, som nonnene og de som ikke har andre steder å dra, cirka 30-35 stykker. Det er 
mye arbeid for dem som er igjen knyttet til jordbruk, matlaging, rengjøring og vise omsorg for 
de som bor rundt Anafora.

Kontaktpersonen til NMS, Sara Hanna, var på Anafora til 19. april, men returnerte til Kairo for å 
være nærmere familien.

Anafora er takknemlig for ekstra koronamidler fra NMS og muligheten for å omdisponere noe 
midler fra prosjektene til å levere matvarer og hygieneartikler på døra til trengende familier 
som ikke kan få arbeidet eller solgt varene sine. Per i dag er det levert ut over 1500 matbokser, 
masker og hygieneartikler.

Inntektene til retreatsenteret er basert på donasjoner og overnattinger. Per i dag kommer det 
ingen. Men Hanna sier det går bra. De har en sterk tro på og bønn om at Gud holder sin hånd 
over dem og gir dem det de trenger, noe som gir håp, trøst og fred i hverdagen. De gjør det 
beste ut av de midlene som til enhver tid er tilgjengelig.

Fortsatt er kirkene stengte. Synoden møtes i slutten av juni for å vurder å åpne kirkene. I 
samfunnet generelt er det portforbud mellom klokken 20 og 06. Portforbudet er varslet å bli 
redusert i de kommende ukene. Det er høye tall på smittede. 40 000 mennesker er registrert 
smittet av koronaviruset i Egypt og to-tre prosent av disse menneskene har dødd. Det 
egentlige tallet for smittede er høyere, ettersom mange isolerer seg selv hjemme om de 
merker symptomer. I Kairo er begge de offentlige sykehusene fulle og innbyggerne blir sendt 
til nabobyene. Myndighetene forsøker å organiserer adgang til private sykehus for å møte 
situasjonen.
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Hva gjør vi i Midtøsten?
Mediearbeid står sentralt for NMS i Midtøsten. Via Satellitt-TV forkynnes evangeliet, og 
alternative holdninger og verdier blir formidlet til mange både på TV- og data-skjermen. 
Interaktive nettsider er strategisk og gir gode muligheter for samtaler om eksistensielle og 
praktiske spørsmål. Ikke minst med tanke på dem som ikke kan lese og skrive er TV av 
stor betydning. Sammen med våre partnere støtter vi opp om forfulgte kristne, både 
praktisk og økonomisk. Kvinners rettigheter er også en viktig del av arbeidet, og flere 
prosjekt retter seg spesielt mot kvinner som er utsatt for vold og overgrep. I tillegg 
støtter vi Bibelselskapet i Egypt i deres arbeid med å gjøre Bibelen tilgjengelig
for folk flest.

Rundt Anafora, som ligger midt mellom Kairo og Alexandria, er det primært jordbruksareal 
og gårder. Alle jobber med sine jorder, men forsøker å unngå kontakt. Likevel har ikke 
menneskene som bor der god nok forståelse for viruset. Ikke alle har forstått at viruset er mye 
hardere enn en vanlig influensa. Men det går opp for innbyggerne sakte men sikkert. Noen 
opplever frykt og skam dersom de skulle få influensasymptomer.

Kirken har laget et lite laboratorium med helsepersonell for å kartlegge om innbyggerne må 
søke hjelp ved et sykehus eller ikke. Biskopen har hatt mange møter med prester om å ta 
imot arbeidere som har kommet hjem fra jobber i Gulfen og i USA. Myndighetene prøver å få 
til gode rutiner for karantene der de tilbyr dem å være i karantene i Kairo ved flyplassen eller 
hjemme i sitt eget hus. For å unngå smittespredning, har prestene latt folk få bo i hus som 
menigheten disponerer i karantenetiden, for å beskytte deres egne familier for mulig 
smitte. Biskop Thomas er for øvrig veldig aktiv og deler mange prekener på nett. Noen er 
arabiske og andre er på engelsk. Hvis du ønsker å høre dem, så kan du abonnere og høre dem 
her:

Sara Hanna er, på vegne av biskopen og øvrig stab, veldig takknemlig for støtten fra NMS og 
individuelle gaver fra hele verden gjennom Friends of Anafora. De er i forbønn for NMS. La oss 
bidra med det vi kan gjennom forbønn.

https://www.youtube.com/channel/UCtNdLJLQ7pNS7-gL0D1cxgw

