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Projekt Sejlads fra Kipili
Missionsstationen i Kipili, Tanzania, ligger ud til Tanganyikasøen, der udgør en væsentlig transportvej, når
det drejer sig om at udføre en lang række af de opgaver, man arbejder med ud fra BDMs missionsstation:
undervisningsture, transport af byggematerialer og medarbejdere, evangelisationsture til D.R. Congo, hvor
der ofte medbringes kirkekor og evangelister o.m.a.
Bådene, der tilhører BDMs missionsstation i Kipili, bruges alle i det mangfoldige arbejde, der udgår fra stedet. Der er i alt tre både, to mindre og en større.
De mindre bruges til sejlads op langs kysten bl.a. i forbindelse med evangelisation, undervisning og TEEkurser. Men også når der skal hjælpes med byggeri og andet praktisk eller diakonalt arbejde.
Den store båd. Mwana Kondoo II (Vort Lam II) bruges især ved evangelisationsturerne tværs over Tanganyikasøen til D.R. Congo, når der skal fragtes byggematerialer til skolebyggeri over søen, og når kirkekor og
evangelister skal deltage i aktiviteter uden for Kipili.
Som det fremgår, er bådene et væsentligt aktiv i BDMs missionsarbejde ud fra missionsstationen i Kipili.
Derfor er det også nødvendigt, at de vedligeholdes som de skal, og at sikkerheden er i orden.
BDM kalkulerer med en fast årlig udgift til vedligeholdelse, drift og brændstof – midler, som også tjener
missionens sag indirekte.
Tak for støtte til Projekt Sejlads fra Kipili!

Det koster det:
Kr. 18.000 pr. år til maling, kalfatring, brændstof, reservedele
og andre nødvendige materialer til drift af bådene i Kipili.
Der kan støttes med:
 10 indsamlingspuljer á kr. 1.800 eller 18 puljer á kr.
1.000 eller lignende
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