Luozi, Demokratiska republiken Kongo, september 2022
September närmar sig sitt slut och en ny period närmar sig sin början här i Luozi. Det är regnperioden som
står för dörren. Det kom en liten regnskur i morse, men den var så liten att den nästan inte kan räknas, om
man jämför med de stora regnskurar som väntas inom några veckor.
Augusti och september har varit en intensiv period
för mig. I mitten på augusti höll CEC-kyrkan en stor
konferens, som kallades Nsikumusu, här i Luozi.
Den pågick under fem dagar och besöktes av ca
18 000 människor från hela Kongo Centralprovinsen och från Kinshasa. Det var ett
fullspäckat program med gudstjänster,
föreläsningar och mycket sång och dans.
Veckan som följde fick vi besök av Bertil Svensson,
Elin Weman och Nsimba Andersson från
Equmeniakyrkan. Under några dagar hade vi
många samtal, möten och utbyten med dem och
med CEC-kyrkan. Tanken var att jag sedan skulle
följa med dem till Kinshasa, dels för att rösta i riksdagsvalet på Sveriges ambassad, dels för att besöka några
av kyrkans sjukhus och vårdcentraler där. Men jag saknade ett viktigt dokument som jag behövde för att
kunna resa och blev därför kvar i Luozi. Några dagar senare fick jag dokumentet till slut och kunde resa till
Kinshasa. Det var i grevens tid som jag kom fram till Sveriges ambassad för att lägga min röst.
Jag stannade i Kinshasa i drygt två veckor och jobbade tillsammans med ett team från CEC-kyrkans
hälsovårdsdepartement. Vi besökte kyrkans tre sjukvårdsinrättningar, två mindre sjukhus och en större
vårdcentral, för att utvärdera och följa upp vården på plats – vad som fungerade bra, vad de hade för
problem, om de följde riktlinjer och rutiner osv. Jag fick också lite tid över att besöka några vänner som jag
inte hade träffat på länge.
Efter resan till Kinshasa åkte vi vidare till Matadi, en stad som också ligger vid Kongofloden, men närmre
kusten. Också här besökte vi kyrkans sjukvårdsinrättningar för att utvärdera och följa upp vården. Sedan
bar det hemåt mot Luozi. Det är inte alltid så lätt att resa här i Kongo och resan hem till Luozi är ett talande
exempel på detta. När vi hade lämnat den asfalterade vägen bakom oss och svängt in på jordvägen mot
Luozi fick vi strax punktering på höger bakhjul. Vi fick hoppa ur bilen och chauffören plockade fram sina
verktyg och bytte till reservhjulet. Vi fortsatte, men hann inte så långt innan vi fick punktering igen, nu på
vänster bakhjul! Nu hade vi inga fler reservhjul. Efter några timmars väntan ute i bushen stannade en jeep
och lånade ut sitt reservhjul till oss. Vilken generositet! Till slut kom vi så hem till Luozi och kunde pusta ut.
De senaste veckorna i Luozi har livet varit lite svårare än vanligt. Detta beror på att vattenpumpen som
pumpar upp vatten till hela staden har gått sönder. I drygt en månad har det inte funnits något vatten alls i
kranarna. Det innebär att alla måste gå ner till floden eller till en källa för att hämta vatten. Alternativet är
att ta med sig tvätten och disken ner till floden för att tvätta där. Det är tungt och slitsamt för alla, särskilt
för kvinnorna och barnen. Vi ber och hoppas att de snart ska hitta en lösning för att kunna laga den trasiga
pumpen.
Sen jag kom tillbaka till Luozi har vi haft ytterligare ett besök från Sverige, nämligen Claras mamma med
man. Det har varit fint att få visa Luozi ”på riktigt” och inte bara på bild eller film. Det har blivit många
härliga promenader och givande samtalsstunder. Igår var deras sista dag här och då gjorde vi en utflykt till
krokodilstranden såklart.

Be gärna för
-

Att de som ansvarar för vattenpumpen i Luozi snart ska
kunna hitta en lösning för att laga pumpen.
Processen för att få våra långtidsvisum, jag, Clara och
barnen. Vi har efter flera månader fortfarande inte fått
några visum från Kongos migrationsmyndighet.

Varma 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).

Röstat på Sveriges ambassad.

Förlossningssal på ett av sjukhusen vi besökte i Kinshasa.

På utflykt till Kongofloden.

Mamma Ydrish och mamma Sophie på väg till floden för att
tvätta och diska.

