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Kära Vänner och
Understödjare!

Det kom ett rart brev från Nisha i
Indien som Stiftelsen Brödet tillsammans med Världsböndagen
stöttat under hennes utbildning. Så
här skriver Nisha:
Jag går just nu sista året på mitt
forskarutbildningsprogram. Men
just idag är jag hemma i Pune, där
vi hållit en minnesstund för min
mamma som avled idag för två år
sedan. (I Indien liksom i flera andra
länder är det sed att hålla en minnesceremoni på årsdagen efter
avlidna.) Det var en fin stund och vi
hoppas kunna föra det kärleksfulla
arvet från vår mamma vidare
genom trofast tjänst för behövande.
De senaste tre årens utbildning och praktik i Mumbai (vid sjukhuset J.J.Hospital, se foto) har varit hektiska,
så därför har jag inte varit hemma så ofta. Tidigt imorgon bitti åker jag tillbaka till Mumbai. Min nästa
tenta är i juni, sen får jag äntligen tre-fyra veckors uppehåll innan jag ska börja jobba igen. Under nästa period
vill jag forska mer inom områden kring pediatrik (barnahälsovård) . Utan hjälp av Stiftelsen Brödets och Världsböndagen under min utbildning hade jag inte kunnat uppnå
allt detta. Ni har alltid varit en inspirationskälla för mig.
Minnesstunden för min mamma hölls i Ashirwad Nursing
Home i Pune (en sjukvårdsklinik för fattiga som Stiftelsen
Brödet hjälpt till att starta upp och som Nishas föräldrar,
båda läkare, drivit). Pappa har vid sidan av kliniken de
senaste två åren under covid-19-pandemin varit engagerad
på olika testplatser för att screena patienter för coronavirus. I Pune har förhållandena förbättrats med minskat antal coronafall, eftersom fler personer vaccinerats. På kliniken har pappa hjälp av en annan läkare. Min syster Diksha arbetar f.n. som klinisk datasamordnare för en frivilligorganisation inom bröstcancerområdet. Vid sidan av detta hjälper även hon pappa på
vårdkliniken samtidigt som hon försöker studera vidare och ta sin läkarexamen. Vår yngsta syster går sista
terminen inom miljövetenskap. Det går bra för henne i skolan.
Varma hälsningar i vår herre Jesu Kristi namn med önskan om fortsatt hälsa och framgång, skriver Nisha.
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