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(KYRKAN LEVANDE VATTEN) 

Vad kan vi göra? 
 

Be! 

 För alla kvinnor i Mordokajhu-

set och deras barn. 

 För alla som arbetar där 

 För att de får allt som de behö-

ver 

 För ”Agua viva”-kyrkan 

 För Mexiko 

Ge en frivillig gåva! 

För att kunna hjälpa fler kvinnor 

behöver Mordokajhuset fler avlö-

nade medarbetare som behöver få 

sin lönbetalad. 

I Tampico, Mexiko 



Mordokajhuset Tampico 

60 av 100 mexikanska kvinnor har upplevt 

våld 

1,2 miljoner har drabbats av extremt våld 

I Mexiko dör mer än 5200 kvinnor per år på 

grund av våld i hemmet. 

Mordokajhuset i Tampico är en plats där 

utsatta kvinnor utan utbildning och jobb få 

hjälp med alla sina behöv för att börja ett 

nytt liv. 

Olika medlemar av ”Agua viva”-kyrkan 

hjälper till  frivilligt och använder sina 

yrkeskunskaper för att hjälpa dem  och 

naturligtvis får de höra om Jesus också.. 

Fabiola och Isabel som bor i Mordokajhuset 

med sina barn. 

Fabiola bera ttar: 

”Jag hade förmånen att få besöka 

Mordokajhuset på min resa i Mexiko, 

Jag blev väldigt imponerad av det arbete 

och den entusiasm som Marta visade mig. 

Att hjälpa utsatta kvinnor är inte så vanligt 

i Mexiko då det fattas resurser för detta, 

men Mordokajuset är på väg i rätt 

riktning.”  

Mordokajhuset är en plats i Tampico som 

hjälper  utsatta kvinnor att skapa sig ett 

självständigt liv.  Fattiga kvinnor som inte har 

utbildning eller arbete och inte kan försörja 

sina barn hittar här en tillflykt i Mordokajhuset. 

 

 

 

 

 

Isabel har bestämt sig att följa Jesus och doppa sig 

Varför Mordokajhuset i Tampico? 

Fabiola Owebratt som är medlem  I 

Missionskyrkan Lidköping är  från Tampico och 

hon blev kristen i ”Agua viva”-kyrkan i 

Tampico.   

Hon visste om det här projektet  som är en 

underbar möjlighet att vara med och hjälpa 

utsatta kvinnor. 

Fabiola besökte Mordokajhuset i  Oktober 

2014 

 

 

 

 

 

Föreståndare för Mordokajhuset är Marta Lozano 

(till höger) flankerad av Fabiola Owebratt. 

MEXIKO 

Tampico 

”Mordokajhuset ger mig ett 

nytt liv för mig och mina barn. 

Nu har jag börjat sälja smink-

produkter och har köpt skor till 

mina barn. Det känns väldigt 

bra” säger Isabel. 


