Slut spurten
Nyhetsbrev från Fabio och Maria Zuglian, Arnhemland 5.5.2016
Kan knappt tro att det gått nästan tre år sedan vi senast flög till Finland.
Om bara en månad kommer vi igen att få njuta av den Finländska
sommaren!! Vi ser verkligen fram emot en paus från vardagen här, och
vi kan knappt vänta att få träffa familj och vänner. Det kommer att bli ett
mera tajt program den här gången. Tag gärna kontakt om ni vill träffas.
Det blir väldigt mycket resande för oss under sommaren, så kom gärna
och hälsa på oss när vi är i trakten! (se rese planen till höger)
Den senaste tiden har varit mycket intensiv. Bara det senaste veckoslut
fick vi förfrågningar av tre olika familjer att komma till tre olika
begravningar/minnesstunder, alla tre för tonåringar. Ett självmord, ett
mord, och en tragisk olycka där en pojke blivit överkörd av en bil. Så vi
flög till Gapuwiyak på fredag, till Gäwa på lördag, och hem tillbaka på
söndag. Det här året har varit den torraste och hetaste regnperiod sedan
år 1942...Vi sov i tält, och det verkade som om allt regn som inte fallit
tidigare i år bestämde sig att passa på innan torrperioden officiellt tar
över från och med 1 Maj. Vi hade god gemenskap med våra vänner, och
det var väl värt besväret!

Finland och Italien
sommaren 2016
31.5.16 Anländer till
Helsingfors
31.5-5.6 Återhämtning på
Sjömansro
5-8.6 Besök hos Marias
syster Sara med familj i St
Karins
8-12.6 Missionskyrkans
sommar konferens på
Åland
12-19.6 Helsingfors,
Marias syster Maddes
bröllop 18.6
19.6-27.6 Ännu oklart
27.6-3.8 Italien
3.8-25.8 Största delen av
tiden i Österbotten,
Purmo hos Marias syster
Hanna med familj.
Äventuellt en kort resa
till Sverige när vi kommer
från Italien för att hälsa
på min Marias bror Micke
med familj.
25.6 Avfärd från
Helsingfors.

På besök hos våra vänner Margaret och Lindsay i Gapuwiak. Barnen
somnade utmattade efter en lång dag på en sandig matta.

Pioneers
Efter över 9 år med MAF upplever vi att det är dags för ett nytt kapitel, och
när vi kommer tillbaka till Arnhemland i Augusti kommer vi inte att
fortsätta jobba för MAF, men vi hoppas att kunna stanna här på orten och
fortsätta arbetet i ett lite annat format.

Jordhus
Jordhus bygge innebär
att fylla polypropen
säckar med en
jord/sand/ler blandning.
Säckarna fylls på plats ,
pressas och läggs ovanså
varandra för att forma
väggar, med ståltråd
emellan. Om man bygger
kupol formade hus blir
det en mycket hållbar
struktur. När väggarna är
färdiga täcker man in den
i flere lager murbruk av
lera, sand och torrt gräs.
Det yttersta lagret kan
man göra vattentätt med
tex lin olja.
Man behöver inga
maskiner eller
proffessionell
arbetskraft.

MAF de senaste åren har jobbat på att inbjuda en annan
missionsorganisation till Arnhemland, eftersom flygningen ofta är ett
heltidsarbete i sig självt. MAF vill se heltids missionärer som kan använda
sig av deras flygservice i Arnhemland. Så de har inbjudit organisationen
Pioneers att komma till Arnhemland. Programchefen för MAF har beslutat
att lämna MAF för att starta upp arbetet med Pioneers och de har en
längre tid försökt övertala oss att komma med. Vi kommer antagligen inom
kort att fylla i ansökningsblanketterna. Pioneers, olikt MAF, betalar inte ut
löner, utan vi måste få 100% understöd från annat håll. (Ta kontakt om det
finns intresse för att understöda oss, i det här skedet har vi ingen aning hur
det skall gå ihop!)

Behov
Vi upplever att Gud kallar Fabio att starta ett helt nytt projekt. Som vi
berättat tidigare är bostadsbristen mycket kritisk i Arnhemland.
Aboriginerna lever i fallfärdiga hus, och kan vara 20 personer i samma hus.
Överbefolkningen leder till en mängd problem, hygien problem som leder
till olika sorters sjukdom, familjevåld, svält osv.

Hus i Arnhemland.
Vänster: I det här skjulet
bor våra vänner Corinne
och Dion med sina tre
barn. Det är ett rum utan
kök eller badrum.

De hus som staten bygger här på orten (för aboriginerna) är en mycket långsam process. Ett enkelt
hus kostar ca en halv miljon dollar att bygga pga transport och arbetskostnaderna, de passar inte alls
aboriginernas traditionella levnads stil , och aboriginerna har ingen känsla av ägandeskap -eftersom
allt har gjorts för dem och bryr sig därför inte heller om att underhålla dem. Männen i Arnhemland
är arbetslösa och utan utbildning. Samtidigt är de inte längre beroende av sin traditionella uppgift
som jägare eftersom de lyfter arbetslöshets understöd (eller ”sitting down money” som de kallar
det). Passiviteten leder ofta till svåra identitetskriser och missbruk.

Vision Jordhus
Vi har den senaste tiden blivit mer
och mer intresserad av något som
kallas earthbag (jordsäck)bygge,
vilket går ut på att man bygger hus
genom att fylla säckar med
naturmaterial (jord) som finns på
platsen. Jordsäckarna stampas
sedan hårt innan man lägger nästa
rad säckar. Man använder jordäckarna som ”byggklossar” . Ofta bygger man kupolformade hus som
blir en mycket stabil struktur. Det är en metod som man snabbt kan lära sig/lära ut, man behöver
inga komplicerade maskiner, och arbetskraften kan vara vanliga människor utan tidigare träning.
Med jordhus metoden kunde aboriginerna lära sig att själva bygga sina egna hus på mycket
isolerade platser för en väldigt låg kostnad.
Fabio reste ner till Melbourne för några månader sedan för att vara med på en workshop där de
byggde ett litet jordhus. Fabio stortrivdes, och det var många glada skratt, god gemenskap och nya
vänskaper innan arbetet var färdigt. Se bilder på sista sidan.

Workshops
Vi hoppas kunna dra liknande
”workshops” på olika ställen i
Arnhemland för att lära ut den här
byggnads tekniken, och göra det möjligt
för aboriginerna själva att ta ansvar för
att uteckla sina ”hemorter” och bygga
hus för sina familjer. Vi tror, om bara
intresset finns, att det kan skapa en
möjlighet till en självständinghet som
aboriginerna förlorat sedan vita
människor kom och övertog befälet i
Arnhemland. Vi tror att det här är ett sätt
att tackla många av vardagsproblemen i

Arnhemland på ”gräsrotsnivån”. Vi tror att samarbeta på ett liknande
projekt kan skapa enastående relationer och tillfällen för andlig
gemenskap.

Boram wänga
Den här byggstilen har redan skapat en hel del intresse bland
aboriginerna i Arnhemland sedan vi introducerat teorin för folk i vår
bekantskapskrets. Den lilla byn Gäwa (hem för mellan 30 och 50
personer -se flygfotot ovan) har redan inbjudit oss att starta det första
bygget, och vill att vi kommer så fort som möjligt ... (vi tror att det inte
att det är praktiskt möjligt förrän början av 2017) Gäwa är en av de
mest isolerade ”hemorter” i Arnhemland, och vi har varit där ett par
gånger redan för att tala om jordhus projektet. Sedan dess har de
planerat och diskuterat jordhus bygge, och de har hittat på ett ord på
sitt eget språk; ”Boram wänga”, som betyder bikupa.
Vi har inga garantier på hur det kommer att fungera i praktiken, det
här är ett steg i tro, ut i det okända... Det här är de potentiella för- och
nackdelar som vi kan se så här långt:

Intresserad?
Läs mera!!

Pioneers, Australien
http://www.pioneers.org.au/Go/O
pportunities/Australia/Partnering-

Fördelar









Jordbygge är en enkel teknik som är lätt att lära sig
Vem som helst kan vara med och bygga, och det skapar en spontan
känsla av samhörighet, och har ett fantastiskt potential för god
gemenskap och tillfälle för vittnesbörd
Mycket kostnads- och transport effektivt eftersom allt som behöver
transporteras är tomma säckar och ståltråd.
De verktyg man behöver kan man tillverka själv.
Vi hoppas att det kunde erbjuda en ny möjlighet till självständighet,
tillfredsställande aktivitet och oberoende av statsbidrag för
aboriginerna i Arnhemland
Om man skapa bostäder på de små orterna betyder det att flere
aboriginer kan bo på sina traditionella ”hemorter”, långt borta från
våldet och missbruket som ofta finns med i bilden på de större
orterna.

Problematik/ännu oklart/böneämnen:








Jordhus tekniken är helt beroende av att vara en grupp människor ,
ett litet samhälle, som samarbetar. Man kan inte genomföra det här
projektet på egen hand.
På ett ställe där befolkningen är vana vid och beroende av stats
understöd kan det vara svårt att motivera till aktivitet och arbete.
Det är ingen lätt kombination att bygga på i ett tropiskt klimat (stort
behov av skugga och regn skydd) där det samtidigt måste vara
cyklonsäkert (utesluter vanliga tak som inte säkras genom stål och
cement)
Det vara svårt att få byggnadslov för ett alternativt bygge.
Vi kommer inte längre att ha tillgång till hus eller inkomst från MAF

Hoppas vi ses snart!!!

Fabio, Maria, Linda Luca och Leyla

with-MAF.aspx

Earthbag building
https://calearth.org/buildingdesigns/what-is-superadobe.html

Jordhus bygge workshop i Melbourne

Gör er inte bekymmer för ert liv, vad ni skall äta eller dricka, inte heller för er kropp, vad ni skall klä er med. Är inte livet
mer än maten, och kroppen mer än kläderna...Efter allt detta söker hedningarna, men er himmelske Fader vet att ni
behöver allt detta. Nej, sök först Guds rike och Hans rättfärdighet, så skall ni få allt det andra också. Gör er inte
bekymmer för morgondagen. Den skall själv bära sitt bekymmer. Var dag har nog av sin egen plåga. (Från Matt 6:24-34)

