
TRAUMEBEHANDLING OG MØTE MED NYE MISJONÆRER

Alle urolighetene som har vært i Mali de siste årene gjør at mange bærer på vonde og skremmende 
erfaringer med trusler og vold. Fra 8. til 10. november ble det derfor arrangert et seminar om 
traumebehandling i Bamako. Kurset tok opp både hva slags opplevelser som kan gi traumer, hva slags 
symptomer som kan oppstå og hvordan man kan behandle traumene. Flere fulanier fra nord-vest hadde 
kommet fra Bamako for å være med på et bibelstevne. Nå fikk de også med seg traumeseminaret. Hele 21 
personer deltok på seminaret.

Behov for fellesskap
Søndag 8. november var det gudstjeneste der fulaniene som var kommet fra nord-vest for første gang fikk 
hilse på to nye misjonærfamilier som er kommet fra Kamerun. Både urolighetene i landet og 
koronapandemien begrenser reising i Mali, så det betyr ekstra mye å være sammen.

– Det ble virkelig en gudstjeneste der vi kjente på det gode, kristne fellesskapet, sier Moïse Ngayap, som har 
vært direktør for misjonsarbeidet i Mali fra 2011 og fram til nå.

Ny direktør endelig på plass
2. desember kom Magadji Thomas fra Kamerun til Bamako i Mali sammen med en fosterdatter på 17 år. 
Kona Madeleine og tre nesten voksne barn er foreløpig blitt igjen i Kamerun. Thomas skulle egentlig 
komme til Mali allerede i mai, men både koronapandemien og statskuppet i Mali forsinket utreisen hans.
De siste årene har Thomas vært generalsekretær i MICCAO, en paraplyorganisasjon for misjonsarbeid blant 
fulanifolket. Tidligere har han vært direktør for kirkens radiostudio og kirkens trykkeri i Kamerun.

– Jeg har kjent meg kalt til arbeid med fulanifolket helt fra 2002. Gjennom arbeidet som generalsekretær i 
MICCAO har jeg fått god oversikt over hva slags misjonsarbeid som drives blant fulanifolket i tretten land. 
Det tror jeg vil bli en ressurs når jeg nå blir direktør for arbeidet i Mali. Jeg tror Gud har brukt årene jeg var 
generalsekretær til å forberede meg på den tjenesten jeg nå skal ha i Mali, sier Thomas.

Han får en måneds overlapping med Ngayap Moïse som reiser tilbake til Kamerun i slutten av desember.
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Her er de 21 deltakere samlet til kurs i traumebehandling 
i Bamako i november. Alle urolighetene som har vært i 
Mali de siste årene gjør at mange bærer på vonde og 
skremmende erfaringer med trusler og vold.



Magadji Thomas ble ansatt som ny direktør allerede 
tidlig i 2020, og var med på styremøte for vår 
samarbeidsorganisasjon i Mali i mars. Her er han 
sammen med NMS sin representant i styret, Erik 
Bischler.

Hva gjør vi i Mali?

I Mali retter arbeidet seg i hovedsak mot fulaniene, et nomadefolk med en sterk og stolt 
tradisjon. Vi har fokus på å formidle Jesu ord og gjerning på en forståelig måte som ligger 
tradisjonen nær og bruker tid på å bygge relasjoner til enkeltpersoner for å skape tillit og 
respekt. I vår måte å arbeide på ønsker vi å ta hensyn til alle sider av menneskers behov. 
Derfor er vi også engasjert i kampen mot omskjæring av unge jenter og i andre 
diakonale prosjekt

Les mer om Mali og 
arbeidet på: 

nms.no/finndinmenighet
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Bønneemner:

• Be for Magadji Thomas, og for de andre nye misjonærfamiliene fra Kamerun.
• Be for hjemreisen til avtroppende direktør Ngayap Moïse og hans familie. De
• utsatte hjemreisen til Kamerun for at barna skulle rekke å avlegge eksamener som var blitt utsatt. Nå 

kommer de til Kamerun tre måneder etter oppstarten av skoleåret der. Be om at overgangen må gå bra.
• I forrige nyhetsbrev fortalte vi om en imam som fikk dåpsundervisning. Han har vært mye syk den siste 

tiden. Be for helsen hans.
• Be for fred i Mali. 

Jorden rundt med juleevangeliet

NMS har laget en video hvor mennesker i flere 
av våre samarbeidsland leser juleevangeliet på 
sitt språk. Vi håper dere ønsker å vise filmen i 
din menighet før jul.

Trykk på bildet for å se filmen, eller trykk på 
linken under:

https://vimeo.com/486040079

https://vimeo.com/486040079
https://vimeo.com/486040079

