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TILBAKEBLIKK PÅ ET RIKT LIV I
Grunnlegger av New Life Mission, svenske Eila Sundh, besøkte
i februar sitt kenyanske hjem og ble minnet om hvordan alt
en gang begynte:
For trettito år siden flyttet vi til Ongata Rongai. Huset er
fortsatt godt bevart og vedlikeholdt. På kjøkkenet blir jeg
minnet om tiden som var når jeg ser mine gamle velbrukte
kjøkkenredskaper og porselenkopper. Utenfor har hagen jeg
plantet med eukalyptustrær og granatepletrær vokst og blitt
veldig stor. For meg har dette stedet alltid vært en grønn og
åndelig oase.
På området hører jeg barna som leker i barnehagen og på
førskolens uteplass.
Det er selvsagt en veldig spesiell følelse å besøke barna og de
ansatte på barnehjemmet Samaritan. En virksomhet som vi la
grunnlaget for i 1985 etter masse besøk i kvinnefengselet og i
slumområdet. Det var et stort behov for å plassere og ta vare
på barn fra disse utsatte miljøene. Det er herlig å ta barna i
armene og bare klemme på dem en stund!
Under mitt opphold har jeg sett den store omorganiseringen
som pågår. Spennende arbeid der barna flytter inn i en ny
og mindre enhet med to soverom og stue sammen med
mammaen. Samme barnehjem, like mange barn, men mindre
enheter for mer familielignende fellesskap. Husdyr har de
også fått, og lærer hvordan vi kan produsere egg og melk!

Kenya

En sentral del av livet mitt
har vært å møte folkene fra
slummen som kommer til
sosialkontoret på tirsdager
for å søke hjelp. Jeg føler
at slumområdets behov har
forandret seg gjennom årene.
Før var det et stort behov
for klær og sko fordi mange
barn sprang barbeint og fikk
jordlopper i føttene. I dag
finner jeg at hovedproblemet
er sult.

På hovedkontoret mottar Ometi meg og ønsker velkommen
til resepsjonen i New Life Mission. Han kom til Samaritan som
en liten gutt og er i dag en av misjonens ansatte med ansvar
for IT. Han er en frukt av arbeidet her.
Maina, som selv gikk til bilmekanikerlinja her på New
Life Mission, er fortsatt med! I dag er han ansvarlig for
rekruttering av unge fra området i slummen. De får seg et
yrke og kan klare seg selv.
Å komme inn i kirken der pastor Muli leder menigheten med
fantastisk lovsang med afrikanske rytmer, er fengslende!
Hans preken går rett inn i hjertet mitt, og det er en veldig
spesiell følelse å føle seg helt hjemme.

Over: Maina med sin bilmekanikergjeng. Jørgen og Torstein
Jortveit hadde med seg masse nyttig verktøy til bilverkstedet
på New Life Mission
Man blir påvirket av å lytte til en åtti år gammel mann som
har gått en kilometer for å fortelle oss om hans livssituasjon.
Han forklarte at han for tiden går til forskjellige naboer
for å be dem om et sted å sove om natten. Dette skyldes at
utleier låste huset hans mens han ventet på at 80-åringen
skulle betale fire måneders leie. Under samtalen begynte

mannen å gråte og fortelle at han ikke hadde spist et
ordentlig måltid på flere dager. Vi er alle enige om å hjelpe
ham med en matpakke og betale leien hans slik at han kan
flytte hjem igjen, sier Eila ettertenksomt. -New Life Mission
har alltid ønsket å være et tilfluktssted for medmennesker.

GODT SAMARBEID MELLOM SPESIALSKOLEN
OG NEW LIFE MISSION GIR LIVSGLEDE FOR

FUNKSJONSHEMMEDE BARN
I dag når vi ut til og samarbeider med spesialenheter
i grunnskolene i slumområdet gjennom blant annet
matprogrammer.
Den første fasen av programmet ble startet og fullført i 2014. Det
startet i tre skoler som omfattet ca 65 funksjonshemmede barn.
Formålet med aktiviteter i skolene er å ikke utelukke barn med
spesielle behov, men å ta et kollektivt ansvar for dem i stedet for
at de er overlatt til seg selv i slummen store deler av dagen.
Programmet har i dag blitt utvidet til flere skoler. Over 260 barn
mottar nå mat og aktiviteter via denne virksomhet hver dag.

til skolen.Det arrangeres spesielle dager for allmennheten,
myndigheter og foreldre hvor fokuset er:
• å inkludere studenter med spesielle behov i samfunn og skole
• tilpasse aktiviteter og pedagogiske hjelpemidler i skolene
• støtte og utvikle lærere som arbeider med disse barna
• hjelpe sårbare familier med bidrag til operasjoner og lindre
unødig lidelse
• utstyre skolene med toaletter for funksjonshemmede.
Vi takker Shangazi gruppa (swahili: tantene) i Vest-Agder
for stor støtte til dette viktige arbeidet! Disse barna trenger
noen tanter, som bryr seg, og hjelper når ingen andre kan!

Flere og flere barn med spesielle behov kommer nå regelmessig

Siste nytt!
10 ungdommer
og 7 voksne fra
Vennesla og
Sortland reiste i
februar på tur til
Kenya. En spontan
facebook-kampanje
utløste et enormt
engasjement
hvor det ble solgt
nærmere 500
Lifebags (som
produseres på
NLM av mammaer
fra slummen). I
forkant av turen
hadde Merete
Olsen fra Nedenes
startet en facebook
innsamling til
morsmelkerstatning
– også her et fantastisk engasjement! Med i bagasjen til Kenya
var masse morsmelkerstatning,
verktøy og teknisk utstyr til hjelp
på misjonsstasjonen. Hjem igjen:
Masse Lifebags!

Lite bilde nede: Astrid, Emilie og
Kari Anne fikk med seg bl.a. Linda
Skorgen fra Ålesund og solgte
enormt mange Lifebags!
Bilde høyre: Oppussing: Litt
hjelpearbeid ble det også tid til

Besøket i slummen var sterkt
og gav 8-10 fattige familier
livsnødvendig hjelp i form
av matpakker, skolepenger,
leie, medisiner/morsmelk etc.
Alle opplevde besøket hos NLM som svært godt, lærerikt og
meningsfylt! Det setter oss nordmenn i stand til å fatte hvor
utrolig privilegerte vi er, hvor takknemlige vi har grunn til å være,
og hvor lite av vår overflod som kan endre folks liv totalt.

Tusen takk til ALLE som
har vært med i Lifebag og
morsmelk prosjektene!!!
Bilde over: Lifebag produksjonen
gikk for fullt

Maiken, Emma og Maren på viktig besøk i slummen.
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New Life Mission
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4707 VENNESLA

NYTT PROSJEKT:

«YRKESSKOLE
FOR BAKERE»
Nytt prosjekt «Yrkesskole for bakere» åpner offisielt sammen med
det nye bakeriet 14. april. Et lenge etterlengtet prosjekt som vil gi
misjonsstasjonen egenprodusert mat og et utsalg som kompletterer
vannsalget vi har satt i gang tidligere. Prosjektet skal utdanne 10-15
bakere/servitører i året. Målgruppen er hovedsakelig unge mennesker
med vanskelige forhold hjemme. Vi kommer tilbake med bilder og
rapport fra åpningen i neste nummer!

Emma som jobber som
operativ leder i Kenya,
besøker Norge!
Hun og Kikki besøker
Øst: Filadelfia Fosser (Haldenveien 988) 7. mai kl 19
Vest: Stord/Leirvik Skule 10. mai
Sør: Vennesla 12. mai (Frikirka kl 11 og Filadelfia kl 19)
Følg med på facebook – og kom å delta på møtene!

Vil noen av dere dra på tur og besøke New
Life Missions arbeid i høstferien 2019?
Det blir i kombinasjon med safari og eventuelt sol&bad ute ved
Mombasakysten. En utrolig reise. Se www.hagstromssafari.se

ENDELIG – N
EW LIFE
MISSION KE
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Gi din gave p
å Vipps til
nr 151515. O
g for et greit
Vipps numm
er vi fikk!
Spre det ru
ndt deg,
og bruk det:
151515

HVORDAN KAN
DU HJELPE OSS?
Her er noen tips: Basar/utlodning
hos familie og venner, eller på jobb!
Det kan være vaffelsalg, konserter, du
kan bli fadder eller engasjer nye givere
Gaver kan gis til bankkonto: 1280 60 71747
Vil du bli fadder, legg inn beløp som fast betalingsoppdrag i nettbanken din. Eller VIPPS til nr 151515
Merk gjerne din gave med hvilket prosjekt du vil støtte.
KONTAKTPERSONER:
Kari Anne Bakken, Egelandsaa 9, 4707 Vennesla
Tlf 952 32 952
Kikki Hagstrøm, info@newlifemission.se
Tlf +46706014593
«Den som hjelper en stakkar, låner til Herren; og Herren
gir han igjen for hans velgjerning» Ordspr 19,17
Vårt store oppdrag på våre barnehjem er å gi barna den
pleie, omsorg og utdannelse de har rett til. EN STOR TAKK
til alle dere som trofast støtter arbeidet for at disse
barna skal få det bra. Deres innsats er uvurderlig!
Følg oss gjerne på Facebook «New Life Mission Kenya» for
raske oppdateringer!

ALT DU TRENGER FOR GOD REKLAME
www.eplehagen.no
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