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Hva tenker du når
du hører ordet «høst» ?
Noen tenker nok at det vil være mørkere,
kjøligere, gråere og mer regnfullt. At
det vil være en lang periode med mørke,
holkeføre og snøkaos. Men det er også
noe å glede seg over med høsten: tente lys
og vi nyter innhøstet frukt, sopp og bær.
Virginia sier at befolkningen i Kenya har
forberedt seg på den korte regntiden som

vanligvis kommer om høsten, ved å så på
markene. Vår operative leder Emma som
nylig besøkte Sverige og Norge, har satt
sammen en interessant og inspirerende
halvårsrapport. Hun starter med å takke
alle givere som er virksomhetens viktigste
samarbeidspartnere. Vi bygger innholdet i
dette nyhetsbrevet på Emmas rapport!

New Life Mission har langsiktig påvirket holdninger i 30 år
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15 ÅR GAMMEL MAMMA UNNGIKK

OG FÅR FULLFØRT
SIN UTDANNELSE

ER 12 ÅR OG
MASSAIJENTE.

Hilde Olsen t.v fra
Vennesla er involvert i
kvinnegruppen «Shangazi» som jobber med innsamling til spesialskolene
og våre handicappede
barn. Hun og 8 andre var
på besøk akkurat da den
unge moren ble reddet.
Det ble en sterk opplevelse. T.h: Emma vår
operative leder i Kenya.

Den veldig unge faren til barnet hennes kunne ikke, og ønsket ikke,
å ta ansvar. Hennes foreldre arrangerte da et ekteskap med en eldre
ikke-utdannet mann. Jenta ville blitt hans første kone...
Da grep jentas eldre bror inn og brakte søsteren sin i sikkerhet hos
New Life Mission. Sånn slipper hun nå et altfor tidlig (og sannsynligvis
veldig dårlig) ekteskap og kan gjøre det hun vil og lengter etter: å få
fullføre utdanningen og kunne påvirke sin egen og barnets fremtid.
Kanskje danne en familie, slik hun selv kunne ønske den.
Broren hennes, som har vist en prisverdig omsorg for lillesøstera
si, bestemte seg for at de skulle søke hjelp på Kariannehjemmet i
Mashuru. De forlot masaai hytten i smug om natten, og klokka seks
på morgenen stod de ved porten til misjonsstasjonen. Pastor/leder
Henry fikk informasjon fra nattevakten. -Jenta ville definitivt ikke bli
gift med en gammel mann. Hun vil fortsette skolegang når barnet blir
så stort at det kan overlates til andre noen timer om dagen.
NLM bestemte seg sammen med jentas bror og deres storesøster at
hun kan være på misjonsstasjonen frem til februar 2020 når barnet
er syv måneder. Deretter flytter hun til sin søster som kommer til
å hjelpe henne med babyen mens hun fortsetter studiene. Den
omtenksomme broren har lovet å hjelpe til med de skolepengene
som trengs.
-Det er så fantastisk at midt i denne tragiske hendelse, så ser vi lys i
et mørke. At denne broren hennes står opp og hjelper henne bort fra
sin egen familie for at hun skal få drømmene sine oppfylt – det gleder
oss stort! Det er et resultat av det lange og målbevisste arbeidet som
NLM har gjort i Mashuru: Vi har målrettet gitt informasjon om barns
rettigheter, ikke bare blant unge jenter, men også til gutter, foreldre,
skoler og myndigheter i mange år. Igjen ser vi at det nytter! Og denne

gangen ser det ut til å bli en god løsning med familien og et relativt
kort men nødvendig opphold hos oss.
-At tvangsekteskap forsvinner og at alle unge mennesker får seg en
skoleutdanning, er
to viktige hjørnesteiner
for en god fremtid
i Kenya. Vi jobber
også målrettet mot
kjønnslemlestelse, sier
Annikki Hagström, NLMs
operative leder i Sverige/
Norge, og legger til:
“En STOR TAKK til alle
som vil være med og
støtte vår virksomhet!”

«Jeg vil hjelpe søsteren
min og hennes barn til en
god fremtid. Hun skulle
IKKE leve med en gammel mann. Jeg vil hjelpe
henne med skolepenger”
sier den unge mammaens
bror.

NLM SPONSES AV
EPLEHAGEN REKLAME

www.eplehagen.no
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VI VIL

I SOSIALT ARBEID
OG VÆRE MEDMENNESKER!

Elevene på spesialskolen setter stor pris på
å leke med pedagogiske verktøy
En skoleklasse for barn med spesielle behov

Henry i Mashuru takker for at tretti utsatte barn i Masailand
fikk hjelp via New Life Mission til å gå på skole. I Kenya
fokuserer mange foreldre først og fremst på å prøve å skaffe
penger til dyre skolepenger. Andre store behov er mat til
familien, derfor blir matpakker høyt verdsatt.
Tirsdag ettermiddag er Virginia på sosialkontoret for å gi
råd til mennesker som søker hjelp.
«Jeg kan raskt bedømme hvilke kvinner fra slummen som
trenger mat til familien. Det er vanlig at vi pakker ca tretti

lunsjpakker i uken, som inneholder maismel, bønner, ris,
sukker og såpe. Andre gledesstunder i mitt arbeid er å få
høre om barna på spesialskolene, som nå er ca. 280 barn,
når de hver dag løper for å møte bilen som kommer med
skolelunsj! Inne i lærerrommet surrer mange takknemlige
ord om matprogrammet. Vi merker stor forskjell på barnas
motivasjon i klasserommet, men også tryggheten barna
kjenner på at de ikke trenger å komme hjem skrubbsultne»
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FRA VENNESLA, BESØKER NEW LIFE MISSION
Shangazi gruppa fra Vennesla besøker New Life Mission.
Merete Ofstad forteller: Spente drog vi enda en gang til
Kenya for å se hele NLMs arbeid. Special Unit avdeling ligger
særlig på våre hjerter. Barna sang og danset for oss. Vi fikk
se det fantastiske matprogrammet som NLM har, den største
grunnen til at så mange funksjonshemmede barn kommer til
skolene.
Vi gikk på hjembesøk til fire familier i slummen som har
funksjonshemmede barn i skolene. Det var sterke historier
om problemene disse familiene møter hver dag.
Mandagen var et høydepunkt da vi fikk besøk av 60
funksjonshemmede barn på misjonsstasjonen! Vi danset,
blåste såpebobler, tegnet, badet og koste oss. Når festen
var over og det var på tide for barna og dra hjem, fikk alle
sammen hver sin strikkelue fra alle Shangazi-tantene

i Norge. Vi hadde 300 luer med til
Kenya, sånn at alle de funksjonshemmede barna, på alle de skolene
NLM jobber med, skulle få hver
sin lue. Disse luene er strikket
med kjærlighet i hver maske,
og vi håper de vil bli til glede for
barna våre i slummen i Kenya.
Masse annet fikk vi også oppleve.
Vel hjemme strikker vi videre,
og gleder oss til neste tur.

ENDELIG – N
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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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GIR PASIENTER HÅP UNDER
VANSKELIGE FORHOLD

I Kadijado County driver NLM to mobile klinikker. Området er tynt
befolket og mangler kommunal/statlig fungerende medisinske
fasiliteter. Jeepen med helsepersonell og medisiner er derfor veldig
viktig for massaiene som bor her. Som pasient trenger du ikke gå
flere kilometer til en helsestasjon som likevel vanligvis ikke kan
tilby mer enn en Alvedon tablett. I løpet av første halvår har 3000
pasienter fått hjelp av våre Jeep’er! Gjennom jeep-linjen får også
underernærte barn ernæringstilskudd som f.eks morsmelktillegg.
Øverste bilde høyre: Den mobile jeepklinikken sliter
med dårlige veier på den kenyanske landsbygda og må
bokstavelig talt grave seg frem til sine pasienter.
Nederste bilde, høyre: Ambulansesjåfør Kenneth fra
Vennesla hadde stor interesse for Jeep-linjene og klinikken,
og hadde med viktig medisinsk utstyr og delte av sin
kompetanse med stor innlevelse.

HOS SAMARITAN HAR DEN ANDRE GRUPPEN
BARN FLYTTET INN I NY FAMILIEENHET.
Det er en ny opplevelse, veldig spennende og barna
mottar mer personlig og tilpasset pleie.
Arbeidet fortsetter nå med å bygge tredje enhet,
og barna spør ofte når det er deres tur.
Tenåringsguttene har også sett frem mot å få et
«eget» bosted på området. Leiligheten for eldre barn
har mulighet til å lære dem å ta ansvar for klesvask,
matlaging og lekser.
Bildet: Lillian traff nydelige barn iført strikketøy fra Norge
PÅ MARIAHJEMMET I MASHURU ER GUTTENE GLADE OG
FEIRER DERES GODE STUDIERESULTATER.
Husfar Kilelo er stolt når han mottar
rapporten fra grunnskolen i Mashuru der
17 gutter går i forskjellige klasser.
Vi vet at fotball og idrett er viktige innslag i
hverdagen! Det motiverer guttene til å
konsentrere seg om å lese lekser først.
Andre gode erfaringer er at man må vise
hensyn til andre og være disiplinert, og
dette former unge mennesker positivt.
Jentene på Karianne hjemmet har fått en ny sosionom. Han heter Samson
og er 30 år. Han har tidligere jobbet som utdannet lærer. På hjemmet
har han ansvar for å informere jentene og deres familier om rettigheter,
kenyanske og internasjonale lover, utdanning etc. Det blir mange samtaler
og muligheter for jentene til å drøfte drømmer og fremtidsplaner. Også
avklaring av familieforhold og gjenforeningen.
I løpet av året som gikk prioriterte vi flere hjemmebesøk og det å
finne muligheter innad i familien. Kariannehjemmets visjon er å redde
massaijenter fra omskjæring og barneekteskap, og så snart som mulig
finne en fungerende hverdag hjemme hos familien igjen.
Samson har vurdert ulike behov og kommet frem til at han anbefaler at
virksomheten anskaffer et kjøretøy som er tilgjengelig for å raskt kunne
hente inn jenter som trenger akutt hjelp, samt kunne øke hyppigheten av
hjemmebesøk for jentene. KAN DU HJELPE OSS?

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

