
Bulan på Justes huvud bara fortsatte växa

FÖR JUSTE FANNS INGET HOPP!

NYHETER, JULI 2017 
WWW.MERCYSHIPS.SE

(Juste before)



Bulan började växa på toppen av hans huvud direkt när han föddes.

Hans mamma., Elisabeth, var mycket orolig för sin lilla pojke. När han var två månader, tog hon honom till 
läkaren. Han skar av bulan men den kom snabbt tillbaka. Läkaren försökte om och om igen, bulan fortsatte 
att växa – större för varje gång. Slutligen säger läkaren – ”Jag kan inte längre hjälpa din son”. 

Men Elisabeth och hennes man beslutsamma att rädda sin pojke från ett liv av smärta och utstötthet. Hon 
sökte en annan läkare men kostnaden för en operation var omöjlig för henna att betala.

När Juste var 4 år, var bulan stor som en golfboll. Elisabeth var rädd att låta honom gå till skolan, av rädslan 
av att bli och retad och utstött. Hon hade inga alternativ förutom detta – ”Jag bad till Gud. Strax efter, hörde 
jag om Mercy Ships”.

Med nytt hopp, tog hon Juste till fartyget för att bli undersökt av kirurger. För Elisabeth var väntan svår. 
Kirurgerna som undersökte Juste fann en lösning, och hans operation förändrade hans liv för alltid.

Nu är Juste så glad att få gå tillbaka till skolan, och vara med andra barn. Han har sagt till sin mamma -  
”Jag vill bli president!”. 

På detta sätt ger vi hopp och hälsa till världens glömda och fattiga!

Du har väl kollat in  
vår nya hemsida på  
www.mercyships.se !!

Har du sett ‘Kirurger till 
havs’ på TV4 Play? En 
gripande dokumentär  
om Mercy Ships arbete. 
Sök efter programmet  
på TV4 Play!

Vårt sjukhusfartyg – Africa 
Mercy – ligger nu på varv i 
Las Palmas (Kanarieöarna) 
för planerat underhåll 
och reparationer. I mitten 
av augusti anländer vi i 
Kamerun för en ny period 
av hjälp och sjukvård till 
några av de fattigaste  
i världen.

Anneli Persson har skrivit 
en blogg om att komma 
hem efter volontärtjänst/
missionsresa. Bra tips och 
hjälp för dig som volontär 
- eller blivande! Finns på 
www.resdagboken.se
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P.S. Gå till MercyShips.org/Juste för att se videon om Juste.
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Vad händer


