Kære KLF!

Zanzibar August 2016

Vi ønsker jer et rigtig fint årsmøde. Det var dejligt at vi fik mulighed for at være
med til vintermødet i år da vi var hjemme på barsel.
Siden da er vi kommet tilbage til Zanzibar – og det var simpelthen så godt at
komme hjem igen selvom vi virkelig nød opholdet i Danmark – Torden på 3½ er
begyndt i ‘skole’ dvs børnehave og er så glad for sine venner og udfordringer der,
lille Lynn er blevet hurtig til at kravle rundt og fortsat altid mild og glad og dejlig
og er allerede 9 mdr gammel.

Torden med sin klasse

Torden og Sara Lynn ved Eid el Fitr

Vores, dvs Lynn og min, tur til Harvard og Yale i foråret gik rigtig godt.
Efterfølgende har jeg fortsat at være på barsel og nyder det meget. Vi har lige
været tre uger i nordtanzania på ferie (deraf billeder med lange ærmer på!),
dejligt at kunne fortsætte samværet med børnene efter hjemkomsten og ikke
skulle starte på arbejde.

På vandretur til et af vandfaldene på Mt Meru

Sara Lynn og min onkel Joshua i Arusha

Helst ville jeg nok bare være hjemme med børnene et stykke tid endnu, men når
det er sagt så har jeg indset at jeg trives bedst med også at have et arbejde
udenfor hjemmet, så jeg er p.t. i samtale vedr et job her på Zanzibar med start til
november når Lynn er et år.
Henrik har fået en ung tysk læge til at blive involveret i klinikken så der er mere
aktivitet der nu, fx har de lige lagt hus til en bloddonations-kampagne, og selv
har han mere tid til at fokusere på dykkermedicinen og de andre projekter han
sysler med ved siden af.
Vi føler os rigt velsignede også i arbejdslivet og at vi har meget tid til at være
sammen med børnene. Det er fortsat meget roligt og sikkert at bo på Zanzibar –
valget som vi talte om ved sidste årsmøde blev afholdt og forløb roligt.
Oppositionen vandt, og så blev valget annuleret af den siddende regering.
Omvalget blev forståeligt nok boycottet af oppositionen så der var ingen
konkurrenter til den siddende regering der så fortsatte. Trist. Og samtidig
velsignet at det ikke ledte til voldeligt opgør – jeg tror ikke det ville have medført
noget godt.

Jeg ser desuden at zanzibars
retmæssige præsident Maalim Seif
Hamad (som for øvrigt bor på vores
vej – Torden leger ofte med hans
børnebørn nede på stranden) for
nylig har mødtes med Lars Løkke –
gad vide hvad de talte om..

Danida har droslet ned for engagementet i sundhedssektoren her, bl.a. er der
ikke længere ansat rådgivere i sundhedsministeriet.
Hvidovre Hospital har et samarbejde omkring fysioterapi her og der er nu og da
danske fysioterapeuter og – studerende her. I skrivende øjeblik har vi en af dem
boende her (stort tak til Boje for at sende hende til vores hus! hun er en
velsignelse for vores familie og en fremragende legekammerat for Torden!)

Vi håber I har en rigtig god weekend sammen igen I år. Tak at vi trods den til
tider sporadiske kontakt fortsat må være en del af jer. Det er meget værdifuldt!
Kærlig hilsen fra os alle
Sara Lynn, Torden, Henrik & Jutta

Sjældent harmonisk/stille øjeblik hvor det lykkedes at få os alle 4 med på eet fotografi

