
Kjære menighet 
V I  V I L  M E D  D E N N E  R A P P O R T E N  fortelle om arbeidet vårt i Ecuador i 2020 og så langt i 
2021. Det er liten tvil om at det har vært et krevende og annerledes år for oss alle. For 
Misjonsalliansen ble prosjekter satt på vent, utsendinger måtte reise tilbake til Norge 
og jobbe hjemmefra i Ecuador ble ekstremt hardt truffet av pandemien. Dødstallene 
har vært høye, og mange mennesker har mistet jobben. Misjonsalliansen ble derfor 
nødt til å endre måten vi jobber på, og vi drev i flere måneder med medisin- og 
matutdeling og hjalp til med å spre informasjon om hygiene og covid-19. Det har vært 
godt å se at det nytter å stå sammen og mobilisere for rettferdighet. 
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Vi har sett en ekstrem giverglede, og vi vil dere skal vite at disse midlene har gitt oss 
muligheten til å bidra til å fremme verdighet i en urettferdig verden. Våre utsendinger, 
Lars Iver og Lene, er tilbake i Ecuador og er fullt operative. Det er vi utrolig takknemlige 
for. Det har vært lange perioder med stengte skoler, og alle aktiviteter for barn og 
unge har vært vanskelige å gjennomføre. Samtidig har vi gjennom nettverket av kirker 
og lokale partnere kunnet holde kontakt med barna og følge opp familier. 

I denne rapporten vil vi si litt om de ulike temaene dere som menighet er med og støtter. 
I tillegg finner dere gudstjenestekunngjøring og forbønn på siste side. Vi oppfordrer til å 

bruke disse ved behov (se siste side). 

Denne informasjonen håper vi at kan være til hjelp under gudstjenester og forbønnsliturgi. 
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Hva har dere i menigheten vært med på å støtte?
Menigheten støtter arbeidet i Ecuador. Misjonsalliansen har vært i Guayaquil siden 
1994. Byen er sterkt preget av kriminalitet og store forskjeller mellom fattige og rike. 
Som menighet er dere med og støtter prosjekter som jobber med familierelasjoner, 
inkluderende utdanning (Centros Creer), mikrofinans, menighetsarbeid og 
fritidsaktiviteter/Fotball krysser grenser.

Menighetsarbeid er utrolig viktig, både i 
Norge og ikke minst i Ecuador. Vi bygger 
tverrkirkelige nettverk og arbeider med 
ledertrening av pastorer og ledere i de 
evangeliske kirkene for å utruste dem til 
å gjennomføre sosiale prosjekter i sine 
lokalmiljø. Gjennom aktiviteter som fotball 
gir vi barn og unge et reelt alternativ til rus 
og lediggang. Sammen med menigheten 
bygger vi ledere for morgendagen. Det er 
viktig med ungdomsarbeid, og vi har derfor 
stipendprogram for universitetsungdommer 
fra menigheter i områdene vi jobber. En 
del av dette arbeidet er å gi ungdommene 
ledertrening som de kan ta med videre i sine 
lokalsamfunn.    

I 2020 og i starten av 2021 har 
vi måttet omstille oss og endre 
mye av måten vi helst vil jobbe på. 
Normalt ønsker vi å jobbe langsiktig. 
Pandemien har gjort at vi har måttet 
stille opp for å dekke umiddelbare 
behov. Takket være dere som 
menighet har vi hatt midler som 
vi har kunnet bruke til å sikre mat, 
medisiner, såpe, vann og informasjon. 
Vi har også kunnet fortsette med 
mikrofinansprosjektene våre og har 
gitt ut lån til mennesker som normalt 
ikke ville hatt mulighet til å bygge 
opp sine egne små bedrifter. Dette gir 
ringvirkninger for lokalsamfunnet. 
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Centros Creer
Det er dessverre fortsatt slik at barn og unge med nedsatt funksjonsevne 
ofte blir ekskludert fra utdanningen de har rett på. Det kan være at foreldre 
holder dem hjemme grunnet stigma i lokalsamfunn, eller at lærere ikke har 
nødvendig kompetanse. 

Vi jobber med å hjelpe og styrke skolene 
våre, Centros Creer, i slumområdet i 
Guayaquil. Midler vi får inn fra blant 
annet menigheter gjør at vi kan 
forberede infrastrukturen på skolene, 

kurse lærere innenfor tilrettelegging 
av undervisning og øke samarbeidet 
med foresatte. Målet er at flere skal få 
muligheten til å fullføre skolen. 



En ressurs for hele familien
En viktig del av hverdagen på Centros Creer er inkludering av hele familien. 
– Barna må lære å samarbeide hjemme hvis de skal klare å samarbeide på
skolen, forteller en av lærerne som har jobbet med prosjektet i 11 år.

Hun holder kurs for både foreldre og 
elever. I et klasserom sitter Martin og 
Carmen, Irma og Lexie og Alexandra 
og Zach. Dette er elever som i dag har 
med seg mødre på familieprosjektet. I 
denne klassen har de aktiviteter som 
barn og voksne kan gjøre sammen. 
En dag kan det være å lime ispinner 
sammen til figurer. Det er viktig at de 
voksne følger med og at de klarer å 
samarbeide så ingen brenner seg på 
limpistolen. Fokuset er på aktiviteter 
barna ikke kan gjøre alene. 

– Dette gjør vi for at foreldrene skal
være en aktiv del av utdanningen til
barna, forteller læreren.

I 2020 ble utdanningsinstitusjonene 
holdt stengt i flere måneder – en vel-
dig krevende situasjon for elevene på 
skolen. Mange er avhengig av fysiote-
rapi, og foreldrene trenger avlasting. 
Det var viktig for våre lokale partnere 
å kunne reise rundt til hjemmene. Slik 
har staben kunnet opprettholde kon-
takten med familiene både på tele-
fon og på hjemmebesøk. I en utrolig 
krevende tid for familiene kunne man 
ved hjemmebesøk hjelpe til med fy-
sioterapi og annen behandling til de 
barna som trengter det. Skoler åpnes 
sakte opp igjen, og det er godt å høre 
om gjensynsgleden hos elevene når de 
endelig kan samles igjen. 
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Idrett krysser grenser
Misjonsalliansen ser verdien i å bruke fritidsaktiviteter 
og idrett for å nå ut til barn og unge. 

Dette er noe vi skal satse enda sterkere 
på i årene som kommer. Gjennom fotball 
får man mobilisert barn og unge i 
slummen i Guayaquil. Slik får vi drevet 
verdibygging, ledertrening og utrusting. 
Vi bygger relasjoner og krysser grenser 
– Både i Norge og mellom ulike land. 
Nytt i 2021 er at vi har inngått et tettere 
samarbeid med Kristen Idrettskontakt. 
Vi vil gi barn idrettsglede, trosglede 
og livsglede i flere land. Idrett krysser 
grenser støtter prosjektarbeid i Ecuador, 
Bolivia, Brasil og Kambodsja. Dette gleder 
vi oss til å fortelle dere mer om!
I Ecuador er det et stadig økende 
problem med narkotikamisbruk hos barn 
og unge. Under pandemien har misbruket 
økt i flere områder. Forebyggende arbeid 

er ekstremt viktig, og her ser vi virkelig 
verdien i å ha ulike idrettsaktiviteter 
som lærer barn og unge om verdier, 
teamarbeid, likeverd og å kunne dele tro. 
Naturlig nok ble 2020 et år hvor mange 
av aktivitetene ikke kunne gjennomføres. 
Takket være fundamentet som har blitt 
bygget opp har vi kunnet opprettholde 
relasjoner med familier i slumområdene. 
Dette har hatt stor verdi når våre ledere 
har tilbudt nødhjelp. I slutten av 2020 
åpnet det igjen opp for aktiviteter i 
mindre grupper. Det er utrolig godt å se 
smilene og høre latteren hos deltakerne. 
I disse tider arrangerer kirkene 
sommerleir. Idrett er en viktig del av 
disse sommerleirene, sammen med god 
undervisning og fellesskap. 
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Arbeid og inntekt 
Det er stor arbeidsledighet blant kvinner og unge voksne i Guayaquil. 
Store deler av befolkningen mangler høyere utdanning. 

I starten av 2020 holdt Misjonsalliansen 
flere yrkesrettede kurs hvor deltakerne 
lærte ulike typer håndverk og fikk hjelp til 
å etablere sin egen bedrift.

Som Angela fra Guayaquil. Hun er 59 år 
og er i dag leder og konditorlærer. For 

to år siden var hun på entreprenørkurs. 
Her lærer man hvordan man kan bruke 
håndverk til å lage gjenstander som kan 
selges. Angela forteller: 

– Entreprenørskapsprosjektet har hjulpet
meg med å lære ferdigheter som tillater



meg å skape en inntektskilde for å støtte 
meg selv og samtidig lære andre slik at 
de kan hjelpe seg selv.

I dag er hun en viktig stemme i 
lokalsamfunnet. Hun forteller at hun er 
opptatt av å dele av sine erfaringer. Slike 
kurs skaper ringvirkninger. 

Misjonsalliansen i Ecuador jobber også 
med mikrofinansbanken, som gir lån 

til mennesker som ellers ikke ville hatt 
mulighet til å få lån. Dette skaper igjen 
arbeidsplasser og samfunnsutvikling. 
Vår bank D-MIRO har 260 ansatte og 
70 000 kunder. På tross av vanskelige 
tider for banken grunnet pandemien er 
vi igjen i gang med å kunne tilby mikrolån 
til mennesker som gjennom lån får 
mulighet til å starte små bedrifter i sine 
lokalsamfunn. Dette er et av våre viktigste 
verktøy i kampen mot fattigdom. 
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