En sommarhälsning från Luozi, DR Kongo, juni 2022
Mot slutet av maj återvände jag till Luozi efter några veckor i Kinshasa. Nu har det gått snart en månad här i
mitt nya hem. Jag har introducerats på kyrkans hälsodepartement och börjat lära känna nya kollegor och
grannar. Jag har haft mina första lektioner i kikongo och börjat lära mig att hitta i Luozi.
Luozi är ett större samhälle, med ca 15 000 invånare, som ligger vid Kongofloden i provinsen Kongo Central.
Luozi är känt för sina stora krokodiler, även om det inte har setts en krokodil på många år just här. I Luozi
ligger den evangeliska kyrkans (CEC:s) huvudkontor. CEC har också tre församlingar här; Luozi, Mawanda
och Yenge. Dessutom finns det diverse butiker, några marknader, många vårdcentraler, ett sjukhus, många
skolor, ett universitet, många fotbollsplaner och en hel del odlingsfält.
Det är inte någon elektricitet dragen hit till Luozi. Men många har små eller stora solpaneler som kan ge
ljus, laddning till telefon och TV och i bästa fall driva ett kylskåp. Ibland används också en bränslegenerator
för att ge el i några timmar, med det är både dyrt och förorenande för miljön. Vatten finns det i alla fall gott
om här, i floden och för det mesta i kranar och pumpar. Kongofloden är världens djupaste och näst mest
vattenrika flod. Den är 4 670 km lång och slingrar sig genom världens näst största regnskog.
Det är oftast en bra uppkoppling här i Luozi, så jag kan både ringa nationella samtal och koppla upp mig
mot resten av världen via internet. Bra det, så att jag kan fortsätta hålla kontakten med er därhemma.
I söndags, den 12 juni, kom Sveriges ambassadör Henric Råsbrant och en delegation från ambassaden för
första gången på besök här i Luozi. Syftet var att de ville lära sig mer om historiska och nutida samarbeten
mellan kyrkan i Kongo och i Sverige. Med pompa och ståt blev delegationen välkomnad på stranden för att
sedan lotsas runt till viktiga platser i Luozi. Vi besökte bland annat Luoziregionens chef, sjukhuset och en av
CEC:s kyrkor. Kvällen avslutades med tacktal och sedan middag hemma hos mig.
Redan morgonen därpå åkte delegationen från ambassaden vidare mot Kimpese. Samma dag tog vi sedan
emot ytterligare besökare; en delegation med fyra missionärer från London. Dessa missionärer, med
ursprung från Kongo, ville uppmuntra och stötta några av CEC:s pastorer som jobbar under extra svåra
förhållanden ute på landsbygden eller i nystartade församlingar. Vi fick vara med och delta i en fin
gudstjänst där pastorerna uppmärksammades. Två korta men intensiva och viktiga besök.
Jag, Clara och barnen befinner oss i processen att ansöka om långtidsvisum här i Kongo, då våra nuvarande
visum snart går ut. Det krävs många dokument från olika håll och processen går långsamt framåt.
Be gärna för
- Processen för att få våra långtidsvisum, att allt ska gå i lås och att vi ska få våra visum i tid.
- Förberedelserna inför en stor konferens som ska hållas här i Luozi i juli för CEC-kyrkans alla
medlemmar.
Nu vill jag önska er alla en fin sommar! Här i Kongo Central är torrperioden inne på sin första månad och
temperaturen har därför sjunkit något. Nu ligger den mellan 25 och 30 grader, i stället för mellan 30 och 35
grader. På morgonen kan det till och med vara så kallt som 19–20 grader.
Med vänliga hälsningar från Luozi,
Tilda Jönsson
Missionär och sjuksköterska för Equmeniakyrkan och CEC i Demokratiska republiken Kongo
För att se lite fler bilder, titta gärna in på bloggen nursetilda.wordpress.com. För er som har Instagram finns
det också fler bilder på @nurse_tilda (mitt konto) och @kieseikongo (familjen Kiese).
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