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År 2015 stödde stiftelsen i mycken ringa omfattning för första gången fängelsearbete i Indien.  
En av personerna i den indiska besöksgruppen har skickat den här rapporten om arbetet. 
__________________________________________________________________________ 
 
 
Maj 2016 
 
Vårt senaste fängelsebesök gjorde vi på en sluten ungdomsanstalt. Alla fångar där är under 18 år. 
Anstalten ligger i staden Pune (12 mil från Mumbai i den indiska delstaten Maharashtra). Vi hade en fin 
stund där tillsammans och såväl fångar som polis och personal välsignades under vårt besök då vi delade 
Guds kärlek.  
 
Jag skickar här några bilder från besöket i Pune ungdomsanstalt. 
 

    
  

   
 
 
Snart ska vi besöka fängelset i Ahemadnager. Gud har gjort ett fantastiskt arbete där genom vårt 
föregående besök. Vi har ett underbart vittnesbörd just från Ahemadnagerfängelset. Det var en ung man, 
som satt i fängelse därför att han hade dödat någon. Men på grund av att vi delade Guds ord och kärlek vid 
vårt besök så förändrades han. Han började i sin tur att dela kärlek och Guds ord i fängelset med både 
medfångar och fängelsepersonal. Och en glad nyhet är att han nyligen har släppts ur fängelset. Vår Gud 
har gjort ett fantastiskt arbete i och genom hans liv. Han går nu i kyrkan regelbundet och är mycket aktiv i 
kristen verksamhet. Hans namn är Ganesh. Kom ihåg honom i era böner. 
 
Jag själv och min familj mår bra. Vår äldsta dotter Sara har avlagt examensproven för klass 10, vilket är 
mycket viktigt i Indien. Vi väntar nu på hennes resultat och hoppas att hon kommer att passera med glans. 
 
Varje dag minns vi er i våra böner. 
Sunil 

 
_____________________________________________________________________________ 
Du kan stödja fängelseprojektet eller stiftelsens andra projekt med en gåva till Stiftelsen 
Brödets 90-konto: BG 900-4201 eller via swish 1232909372. Mölighet till autogirobetalning 
finns också. Mer om Stiftelsen Brödet hittar Du på www.stiftelsenbrodet.se  


