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Nå

er din hjelp
viktigere enn noensinne
Corona presser vårt
hjelpearbeid
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Det er med mange følelser vi skriver dette brevet til deg. Vi forstår at det
er stor uro overalt i verden. Mange jobber intenst for å finne forskjellige
løsninger på tilværelsen, å takle hverdagen på beste måte. I Kenya,
der de fleste allerede har en tøff hverdag, har det nå begynt å komme
rapporter om covid-19 saker fra hele landet. Myndighetene i Kenya tok
raske avgjørelser om å stenge alle skoler, stoppe offentlige samlinger,
oppfordre folk til å jobbe hjemmefra og for å redusere antall passasjerer i
kollektivtransport. I dette brevet ønsker vi å synliggjøre situasjonen slik den
er nå i Kenya. Det er alvorlig.
Vi skal ikke glemme det vanlige arbeidet som ble gjort i løpet av de første
månedene av 2020. Det ble startet flere prosjekter som utvikles positivt.
Men nå kjemper vi mot epidemiens effekter og vårt mål er å komme
gjennom denne fasen uten at virksomheten vår tar for mye skade.
Din hjelp og støtte er viktig - sammen skal vi klare dette.
Bildet til høyre: Rett ved siden av
stasjonen vår utenfor Nairobi ligger
slumområdet Kware. Der gjør vi en god del
av vårt sosiale arbeid. Mange barn kommer
hver dag fra Kware til skolene våre.

kan du være med og hjelpe en familie (6 personer) i en hel måned.
For 50 kr er du med og hjelper en person i en måned. Befolkningen
har portforbud mellom kl. 19.00 - 05.00. For folk som i hverdagen lever
bare fra hånd til munn, som ikke har mulighet for å kjøpe inn mat for flere
dager, er det en total katastrofe å bli hjemme. De må alltid finne arbeid
hver dag for å greie seg til neste dag. Bli med og hjelp oss!!!

En viktig del av vårt arbeid i Kenya i flere år, har vært å starte
inntektsgivende prosjekter og videre på den måten øke mulighetene for
å hjelpe flest mulig i sårbar situasjon i vårt nærområde. På grunn av de
rådende omstendighetene og myndighetenes sikkerhetsbegrensninger, har
vi har måttet stenge midlertidig ned flere av disse prosjektene for å beskytte
barna og personalet som bor og jobber inne på misjonsstasjonen der disse
prosjektene blir utført. Dette påvirker vår økonomi i Kenya. Styret i Kenya
appellerer til ekstra hjelp for å opprettholde virksomheten og for å klare
kostnadene.
Vi vil oppfordre deg en gang til å gå en ekstra mil med oss for arbeidet i
Kenya, i forsøket på å opprettholde økonomien. Vi har umiddelbart fått
økte kostnader for å sikre området og beskytte barna. I tillegg kjenner vi for

Nå har myndighetene sendt et nytt direktiv
til oss som jobber med barnehjem i Kenya.
Barna som har pårørende må reise hjem,
de andre barna har ikke lov til å forlate
området og ingen besøk er tillatt. Dette
legger et stort press på våre ansatte og
lederteam. Vi har anskaffet hygieneartikler,
informert alle om viktigheten av å vaske
seg, vist alle barn hvordan de kan beskytte
seg og ta vare på hygienen. Håndsprit
er tilgjengelig på alle enheter og ekstra
vanntanker med desinfiserende såpe er
plassert på hele området både på stasjonen
vår utenfor Nairobi og i Mashuru.
For å beskytte våre ansatte og våre barn vil vi ha personalet boende inne på
stasjonen i tre uker, slik at de som jobber med barna ikke skal bringe virus
inn på området. På grunn av myndigheters begrensninger og folks frykt
er risikoen høy for at det snart kommer mangel på matvarer og at prisene
vil stige kraftig. Derfor kjøpte vi inn grunnleggende matvarer denne uken
som skal vare i minst to måneder til begge til barnehjemmene våre, og til
matprogrammene vi har både i slummen og ute blant massaiene.
Samtidig som vi må respektere å ikke være i store samlinger jobber teamet
vårt, med Emma i spissen, med å finne forskjellige måter å fortsette
distribusjonen av mat på. Vi vil at de forskjellige familiene som er direkte
under vårt program ikke skal oppleve å miste det de har hatt av støtte fra
oss. Dette gjelder familier i vårt sosiale program i slummen og barn med
spesielle behov. Samtidig fortsetter vi å hjelpe barna som har blitt flyttet
midlertidig til slektninger. I stedet for å gi skolelunsj jobber vi med å lage
matpakker som inneholder mais, bønner, ris og matolje. I disse pakkene vil
det også være hygieneartikler og informasjon om viktigheten av å vaske
seg regelmessig. Hver familie som behøver det vil få en vanntank med kran
for enklere å holde hendene rene. Delta i en konkret innsats for disse!
Akkurat nå fokuserer vi på å hjelpe 400 familier, rundt 1800
mennesker, med ovennevnte hjelpepakke noen måneder fremover.
Ingen av oss vet helt konsekvensene av Corona-effekten, men vi vil
følge utviklingen og se hvor mange vi kan klare å hjelpe. For 300 kr

å ta vare på de ansatte. De har
ikke de samme mulighetene
for sosial trygghet som vi
har i Norge/Sverige. Å sende
hjem ansatte uten inntekt på
dette tidspunktet er å sette
dem i totale økonomiske
vanskeligheter. Mange av de
ansatte er mennesker med
begrensede sosiale nettverk
som vi har lyktes i å hjelpe ut
av en tidligere fattigdom. New
Life Mission er i Kenya for å hjelpe mennesker. Vårt personale er en viktig
del av vårt arbeid, og derfor føler vi et samfunnsansvar i å stå sammen med
dem under disse forholdene også.

Takk for støtten og takk for forbønn!

NLM SPONSES AV
EPLEHAGEN REKLAME

www.eplehagen.no
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Det var et sterkt og
emosjonelt besøk da
Meschak snakket om
sine opplevelser og
minner fra oppveksten
på Samarithan. Han
kom dit fra slummen
i 1985 sammen med
lillebroren, etter en
brann der de mistet
foreldrene. - Det føles
som å komme hjem, og
det er så mange minner
som kommer til liv når
jeg ser deg, Kikki - sier
han med gråten i halsen.
Han som var redd for
hunder, jobber i dag med
avls- og treningshunder
som han selger.
-Noe annet som var viktig for meg var å ta med familien og
fortelle dem om stedet jeg vokste opp på.

Vi snakker også om det er noe vi kunne ha gjort annerledes.
Han tror det er viktig å forberede seg spesielt på HVORDAN
barna vil tilpasse seg for å flytte hjem til familien, slekt eller
adoptivforeldrene.
Vi avsluttet dagen med å besøke Samarithan og møte barna
og personalet som snart vil flytte inn i den tredje ombygde
enheten. Barna er så glade for å kunne være med å bestemme
farger, dekor og møbler.
Meschak synes dette er helt fantastisk, og det er som en
drøm! -Jeg ber dere alle om ikke å la det materielle være
viktigst, men at alle skal få oppleve den fantastiske omsorg
og kjærlighet som jeg fikk oppleve som liten. En styrke har
det vært de kristne verdier jeg lærte om, som har hjulpet
meg frem til i dag, sier han.
Før vi drar, kommer to nye barn, massaigutter, og hilser oss!
Barnevernet i Kadijado kontaktet Samarithan fordi guttene
var forlatt og løp rundt i søpla og så etter mat.
En stor takk til alle som har deltatt og bidratt til et fantastisk
friskt og fint barnehjem!
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Onsdag 11. mars reiste Vegard Bakken til Kenya for å
forberede et arbeidsteam fra Norge som skulle dra to
dager senere. Vi skulle fortsette å renovere gjestehuset på
misjonsstasjonen. Det har jo allerede fått 2 helt nye bad,
og nå skulle kjøkken, carport og vannforsyning fikses på.
Gjestehuset er mye i bruk, og det gir litt inntekter til misjonen
da besøkende til misjonen og frivillige studenter betaler for
å være der.
Allerede dagen etter, 12. mars, ble
det innført strenge corona tiltak
i Norge. Snekker, rørlegger og 3
andre frivillige måtte bare avbooke
sin reise dagen før avreise. Trist,
men nødvendig.
Karl-Erik Hagstrøm fra Sverige
rakk å komme ned den 12.3., men
verdensbildet var ganske endret
bare mens han var på flyet til Kenya!
De neste par dagene gikk med til
møtevirksomhet om hva som Kenya
og stasjonen potensielt kunne stå
ovenfor. Vår kunnskap om corona,
smitteveier og utfordringer var lite
kjent for kenyanerne. Det første
smittetilfellet i Kenya kom en av
dagene mens vi fortsatt var der. Lørdag fikk jeg greie på at
mandag morra kl 08 ville Norge bli stengt, så det ble febrilsk

bestilt ny billett hjem til Norge for å rekke det.
Vi fikk lagt alvoret i situasjonen inn i ledergruppa i Kenya.
De har mobilisert et opplegg for stasjonen og kirka som er
på linje med og i forkant av myndighetenes pålegg. Kirka er
stengt, vaktholdet styrket, hygienerutiner innført, og hjelpeog barnearbeidet er lagt om til hjelp i hjemmene.
3 uker etterpå er det 158 og 6 døde i Kenya. Nairobi og
omegn (inkl vårt sted Ongata Rongai) har fått 21
dagers lock-down. -We are at war, sa President Uhuru
Kenyatta 6. april. De ligger noen uker bak oss, og vi
må bare håpe og be om at Afrika slipper lettere enn
oss. Helsesystemet er milevis fra vårt… Kanskje var
det likevel en nyttig tur.
BIldet venstre:
Håndhygiene i
coronatider. Håndsprit
og fat med rent vann
plasseres i NLMs
fasiliteter i Kenya.

ENDELIG – N
EW LIFE
MISSION KE
NYA
HAR FÅTT

Gi din gave på
Vipps til
nr 151515. O
g for et greit
Vipps numm
er vi fikk!
Spre det ru
ndt deg,
og bruk det
: 151515

AVSENDER/RETURADRESSE:

New Life Mission
v/Kari Anne Bakken
Egelandsaa 9
4707 VENNESLA
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- et nytt inntektsbærende utdanningsprogram
Guttene på Mariahemmet er så inspirerte og forventningsfulle til
hvordan det nye prosjektet med å samle honning i de nyoppsatte
bikubene vil fungere. Ikke bare for inntekts skyld, men kanskje
også for å få en smakebit på søt, naturlig honning.
Allerede etter tre dager var det full aktivitet i kubene av ville bier.
De vil høste en honning kalt akasiehonning som er veldig eksklusiv
i markedet. Den første innhøstingen vil være om seks måneder og
deretter hver tredje måned. Hver bikube produserer omtrent 12 kg
og det er 10 kuber. 120 kg honning kan gi 12.000 kr hver tredje
måned!

Nå er bilen innkjøpt for
Mashurus sosialarbeid
Takk til alle som har
vært med og hjulpet oss
med å kjøpe en bil til
Mashuru og våre sosiale
prosjekter. Samson,
vår nye sosialarbeider
i Mashuru har en stor
jobb med oppfølging.
Hovedsakelig for jentene
på KariAnnehjemmet,
men også andre akutte tilfeller som blant annet kommer inn via mobil
helseklinikk, hvor sykepleieren møter mange vanskelige saker som krever
lengre og større innsats enn bare medisin og pleie.

Mathilda

Matilda Eklund, påtroppende sekretær for New
Life Missions styre i Sverige, møtte en jente som
nylig fikk plass på KariAnnehjemmet. Jente
hadde nektet å bli bortgiftet og måtte tåle veldig
belastende behandling av familie og pårørende
med blant annet fysisk vold.
Nå begynner sosialarbeiderens store jobb med
forsoning og gjenforening med familien.

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!

Ønsker du nyhetsbrevet på epost
i stedet for i postkassen?

Gi beskjed på epost: linda.ovrehus@gmail.com

