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En rar sommer er over og vi håper dere har klart dere bra til tross 
for dagens situasjon med Covid-19. Mye har endret seg og vi har 

fått tenke oss om hvordan vi skal møtes og hva vi kan gjøre og ikke 
gjøre. Mange av oss hadde sikkert ting planlagt i lang tid som har 
blitt utsatt. Vi håper til tross for dette at du har hatt en fin sommer 

med tid til avslapning og hygge.

Små ting med mye kjærlighet
Det hevdes at på en vegg et sted i Mor Teresas hjelpesenter i 

Calcutta står et slitt varsel som sier: «Vi kan ikke gjøre store ting, 
bare små ting med stor kjærlighet». Mange ganger møter jeg 
mennesker som ikke syns de gjør den store innsatsen. Når vi 

takker for det de har gjort, er det ikke uvanlig å høre: «Nei, men 
det var ingenting, det var så lite». Men det er ikke de få gangene 

du kan gjøre noe ”stort” som teller mest. Det er alle de gangene i 
hverdagen, i løpet av uken – året – livet - der du gjør de små tingene 

med stor kjærlighet som i sum betyr aller mest! 

For mottakeren betyr forskjellen fra sorg til glede. Fra katastrofe 
til nye muligheter. Eller fra sult til å bli mett! Man må se 
lenge for å finne noen som gjør eller har gjort «de store 

tingene». Når jeg ser alle som hver måned hjelper på 
en eller annen måte med gaver, deltar i lotterier, 

strikker eller kjøper LifeBag, inspirerer 
andre til å bli med, selger ting i 
markeder eller bidrar på andre 

måter… Jeg ser KJÆRLIGHET. 
Kjærligheten bak alle disse 
”små” tingene som gjør at 

New Life Mission måned etter 
måned kan gjøre en forskjell i 

Kenya gjennom arbeidet du er 
involvert i og støtter.

Derfor vil NLM takke deg igjen 
for alt det som du gjør. Det har 
en enorm størrelse og verdi for 

New Life Mission. For mange 
barn, unge mennesker og familier er 

det redningen i deres liv! Da har de små 
ting med stor kjærlighet blitt til livgivende 

redning.

Med ønske om en velsignet høst / Styret



I forrige magasin var vi utrolig bekymret for hvordan det skulle gå i 
Kenya om det kom et massivt utbrudd av corona. 
Og det er utrolig godt å kunne melde at det har gått 
over all forventning bra, så langt! I skrivende stund 
er det 35000 smittede og 600 døde. I forhold til 
folketallet er dette langt færre enn i Norge. Men 
så har befolkningen også vært underlagt strenge 
restriksjoner for å unngå smitte. Portforbud på 
kveld/natt. «Lockdown» mellom byer. Vår egen 
leder Andrew Mungai ble selv værende på 
utposten Mashuru (ved Kariannehjemmet, hos 
masaaiene) i flere uker før han fikk komme hjem 
til Ongata Rongai utenfor Nairobi. Men så fins det 
heller ingen smittede i Mashuru så langt! 
Vi kan likevel fastslå at for de fattigste, så er det 
andre katastrofer som følger med pandemien. En 
allerede svært prøvet hverdag, der man allerede 
beveger seg på en knivsegg mellom liv og død, 
blir dramatisk endret.

Arbeidet i Mashuru er tilpasset situasjonen. Vårt 
team har etter hvert fått spesialpass for transport 
av nødvendig materiell fra hovedstasjonen i 
Nairobi. Fra og med mai måned åpnet den 
mobile helseklinikken (Jeep-line) sin virksomhet 
igjen, og hadde 120 pasienter første måned. 
Hjelp som formidles er særs nødvendig, og folk 
virkelig verdsetter dette! Innsatsen er ikke bare 
i form av helsetjenester, men blir brukt som vår 
utvidede arm når det gjelder å dekke de sosiale 

behovene som eksisterer i utkantstrøk, spesielt nå. 

MATPAKKER - 
Matpakker som 
NLM har utstyrt 
med nødproviant 
har også vært til stor 
hjelp for mottakerne. 
Opptil 400 familier, 
ca 2400 mennesker, 
har fått hjelp hver 
måned. Kategoriene 
som programmet 
hovedsakelig retter 
seg mot er eldre, 
foreldreløse, enker, 
mennesker som 
lever med HIV og 
personer med nedsatt 
funksjonsevne.

BIlde venstre:  Mobil 
helsetjeneste og 
distribusjon av 
matpakker når de 
fjerneste stedene til tross 
for Coronaepidemien.

På grunn av den nåværende situasjonen med Covid-19 har ledelsen 
i New Life Mission Kenya utvidet de inntektsbærende prosjektene 
og engasjert personalet med oppgaver. Dette er jordbruk, bie-
prosjekt og ytterligere fokus på rent drikkevann fra vannanlegget på 
hovedstasjonen.

LANDBRUKSPROSJEKT - Vi så behovet for å bruke landet i 
området ved sentralstasjonen i Ongata Rongai. Personalet har 
derfor vært med på å dyrke forskjellige grønnsaker. Både teamet 
fra Mashuru og Rongai er aktive og hjelper til med kultivering. 
Prosjektet er i gang og resultatet så langt er veldig positivt. Det 
dyrkes kål, spinat og tomater.

BIE-PROSJEKT – Et firma fra Vennesla bidro med startkapital. 10 
kuber er fulle av bier og det produseres 10 kg honning per bikube 
innen oktober. Ytterligere 10 kuber er under etablering ettersom det 
er kapasitet for flere!

SAMARITANS DRIKKEVANN - Det er gode muligheter for å selge 
”Samaritans drikkevann” i Mashuru og nærliggende områder. 
Sammen med teamet i Rongai transporteres store mengder 

drikkevann til Mashuru for 
å kunne selge til folket. 

Dette vil ha en positiv effekt 
på å øke New Life Mission 
sine inntektsbærende 
prosjekter. 

Bilde, høyre: De ansatte
på ”vannfabrikken” jobber 
som et team på alle 
områder for å sikre gode 
resultater.

Epidemi inspirerer til nye løsninger

i Kenya

NLM SPONSES AV 
EPLEHAGEN REKLAME
www.eplehagen.no



Selv om regjeringen oppfordrer innbyggerne til å holde seg hjemme 
og opprettholde sosial avstand, praktiseres ikke alle sikkerhetstiltak. 
Det er en varm, solrik ettermiddag når vi besøker slummen ”Kware”. 
Her merker vi raskt at de ovennevnte tiltakene ikke følges, og livet 
fortsetter som vanlig. Mange sitter og tar det med ro, noen menn 
kaster dart mens barna liker å spille fotball. Det er på den nærliggende 
lekeplassen langs Gataka gaten vi finner Joshua, en gutt som er i 

NLM sitt program. Hans mor Alice snakker med en nabo mens de 
ser på en gruppe barn som leker.

ALICE er alenemor med fire barn, tre jenter og en gutt. Hun har også 
en kusine som bor sammen med henne da huset hennes ble låst på 
grunn av ubetalte husleier. Familien bor i bare ett rom. De har ingen 
seng, så de sover på gulvet. Det er ingen møbler i skuret bortsett 
fra en ødelagt stol. Vann er en luksus for dem, de har ikke råd til å 
kjøpe vann til matlaging og vask. Hun sier de går til den nærliggende 
Mbagathi-elven for å vaske klærne.

Hun jobbet som dagarbeider i nabolaget Karen på et sted som 

heter Hardy. Hun vasket klærne til forskjellige familier for å forsøke å 
forsørge seg selv, men i coronatiden mistet hun jobben fordi familier 
ikke lenger ringer henne. Alle er redde for å få viruset og vil ikke ha 
folk hjemme.

-Jeg pleide å dra til Hardy for å vaske klær i hinduistiske hjem, men 
nå ringer de ikke til oss. De sier at vi vil smitte dem med Corona, sier 
Alice.

Livet har ikke vært lett for barna på grunn av mangel på mat. Alice 
forteller at sønnen hennes hadde begynt å plukke ”chengo” som er 
skrapjern, for å selge til sveisere. Joshua sier at for det han plukket 
opp, fikk han 5 skilling (50 øre) som han deretter kjøpte «Kangumu» 
for, et lite brød.

Når de er hjemme, studerer ikke barna fordi bøkene må ligge igjen på 
skolen. Joshua og hans yngre søster hjelper til hjemme med å samle 
ved fra busker i nærheten som de bruker til matlaging. Gasstanken 
deres gikk tom, og de har ikke råd til å kjøpe en ny, eller kull.

Mathjelpen donert av New Life Mission har hatt en veldig positiv 
innvirkning på familien. Alice kan male mais som blir brukt til å lage 
”ugali” til familien hennes. Hun har en liten kjøkkenhage ved siden av 
døren der hun dyrker forskjellige grønnsaker for å lage mat til barna 
sine.

Alice, som bruker medisiner hver dag, er mer enn takknemlig fordi 
hun har noe å spise før hun tar medisinen. Det balanserte kostholdet 
hun har fått har styrket immuniteten hennes, og hun er sterkere enn 
før.
-Gud velsigne New Life Mission for at dere husket på meg og barna 
mine i denne coronatiden. Jeg kan sette mat på bordet, og det har 
hindret barna mine i å gå i gatene for å tigge om mat eller plukke 
metallskrap, sier Alice.

Matprogrammet fortsetter! Ingen av oss vet hvor lenge denne 
pandemien vil fortsette. Men i Kenya er det fortsatt strenge restriksjoner, 
noe som betyr at hverdagen, som alltid har vært veldig vanskelig 
for mange, fortsatt er en 
katastrofe. Derfor må vi 
fortsette vårt matprogram 
for de mest sårbare 
familiene i slummen og 
ute blant Maasaiene. 
Mye tid for personalet, og 
økonomiske ressurser for 
NLM, går til arbeidet med 
matdistribusjon.

Det nye bakeriet på 
hovedstasjonen leverer nå 
brød til matprogrammet! 
Brød er luksusvare for de 
fattige. En liten bit hver 
dag! Samtidig blir det jobb 
for noen flere på bakeriet. 
Siste nytt denne uka er at NLM har søkt og fått lov til å selge brød 
offentlig. Nå vil det åpnes et utsalg ut mot gata, der det skal selges 
bakervarer og drikkevann! Fantastisk!

Takk til alle som har støttet dette i sommer – det har vært helt 
overveldende. Vi fortsetter!

En drøm er å få tak i midler til et stort 
solcelleanlegg som kan forsyne bakeriet 
og stasjonen ellers med gratis kraft! 
Kenya har en av verdens høyeste 
strømpriser. Det vil bli et veldig lønnsomt 
prosjekt, men det trengs mye penger til 
investeringen. Hjelp oss å være kreative! 
Konserter, innsamlinger, gaver – hvem 
kan tenke seg å være med på en ekstra 
innsamling???

Nå slipper Alice å tigge

Bakeriet hjelper i nøden

ENDELIG – NEW LIFE MISSION KENYA 
HAR FÅTT 

Gi din gave på Vipps til nr 151515. Og for et greit Vipps nummer vi fikk! Spre det rundt 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 betalings-
oppdrag 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

AVSENDER/RETURADRESSE: 
New Life Mission
v/Kari Anne Bakken
Egelandsaa 9
4707 VENNESLA

Saiton er en ung jente på 13 år i 8. klasse 
i Mashuru. Hun har 5 søsken, 3 jenter og 
2 gutter.
Moren og bestemoren hennes planla i 
hemmelighet at hun skulle gjennomgå 
omskjæring uka etter. Hennes eldre søster 
lekket informasjonen til Saiton, som 
straks rapporterte problemet til den lokale 
områdesjefen, og områdesjefen informerte 
barneoffiseren i kommunen. Denne kom 
sammen med politiet og besøkte jenta 

hjemme hos henne, og de fant grunn til å 
ta henne med seg!
Barneoffiseren ba New Life Mission om å 
redde jenta. Politiet etterforsket saken og 
førte den skyldige for domstolen.
Saiton hadde informasjon om at det er en 
plan på at hennes to kusiner også skal 
gjennomgå FGM-praksis (omskjæring). 
Barnekontoret og politiet leter nå etter de 
to jentene for å redde dem.
For tiden er Saiton på Kariannehjemmet!

Saiton

Hun heter Mercy, er 16 år gammel fra 
Mashuru området. Faren hennes har 
mottatt penger fra en ung mann i det 
skjulte, og sagt: Jeg vil gi deg en jente å 
gifte deg med. En lørdag kom mannens 
familie med sukker, men Mercy’s mor 
ba dem returnere, fordi datteren hennes 
ikke ville giftes bort og ikke var til salgs! 
Faren lette etter mor og datter, men 
de oppsøkte områdesjefen for hjelp. 
Saken ble umiddelbart rapportert til 
barneoffiser og politi. NLM ble bedt om 
å ta vare på Mercy mens en løsning i 
hjemmet blir utarbeidet. Mercy er for tiden på Kariannehjemmet, og 
hun er veldig fornøyd. Politiet vil forfølge faren rettslig.

Ann (ikke hennes virkelige navn) er 7 år 
gammel fra Kware slummen. Hun har blitt 
fysisk mishandlet av bestemor og stemor i 
lang tid. De svarte arrene på de forskjellige 
kroppsdelene forteller all lidelsen hun har 
gjennomgått.
Moren hennes forlot henne som ung. Ann 
bodde mye hos bestemoren på landet, hun slo 
henne ofte. Faren jobber utenbys og stemoren 
hennes skal også ha mishandlet Ann. Kropp 
og ansikt er full av arr fra klyping og slag med 
stokk.
7-åringen er blitt reddet av barneoffiseren og 
brakt til Samaritan barnehjem for omsorg og 
beskyttelse. Der sier de helsen hennes ikke 
er god og at hun i første rekke trenger mat som er rik på jern for å øke 
blodprosenten.

Vi håper at reiserestriksjonene løses opp i høst, slik at vi får lov å 
besøke New Life Mission igjen! I mellomtiden får vi jevnlige rapporter 
om arbeidet, og gleder oss over alt positivt. Takk til alle dere trofaste 
givere som står sammen med oss i denne spesielle tid!

Mercy

Ann


