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”Inte kan ni åka nu då allt äntligen börjat löpa så bra,” sa pastor Ngavatula. Det känns ändå bra att åka till 
Finland med de orden i minnet. Många saker har sparkats igång och de har redan fått upp ganska bra fart. 
Det utmanande arbetet med utvecklingen av teckenspråksundervisningen fortsätter i Njombe och på andra 
håll i Tanzania. 
 
Stort tack för ert stöd till arbetet! 
 
Elina och Mika Tikkanen 
 

elina.tikkanen@felm.org  

mika.tikkanen@felm.org 

 


