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Jul hos barna våre i Kenya
Kikki omgitt av noen av sine kjære på Samarithan
Barnehjem. Alle har sin helt spesielle historie med
seg videre i livet. Forlatt. Foreldreløs. Et håpløst
hjem. Så fikk de komme til New Life Mission.
Tenk at du og jeg kan bety så mye for alle disse
barna.

TUSEN TAKK for din trofaste støtte gjennom hele
2019! Nå hjelper vi dem inn i en god julefeiring og
en god start på 2020.
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Babyen Joy (ikke hennes virkelige navn)
ble reddet av naboer for etpar uker siden.
Hun er 5 måneder gammel, men veier
bare 3,5 kilo. Hun ble funnet underernært
da moren hadde forsømt henne. Hun
hadde også syfilis som hun fikk fra moren
og ikke hadde fått behandling for. Kroppen hennes hadde septiske utslett. På
redningstidspunktet ønsket moren som er
alkoholiker, å brenne henne. Hun hadde
helt lampeolje på babyen og seg selv.
Naboer kom akkurat tidsnok for å redde
dem. Babyen ble ført til politiet i Ongata
Rongai som tok henne videre til Nairobi
kvinnesykehus for behandling. Moren ble
arrestert og sitter i varetekt.
Nå er Joy hos oss på Samarithan Barnehjem og får den omsorg som hun trenger.
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De dro senere til Uhuru (frihet) Gardens Memorial Park
for lunsj og spill. Parken har monumenter, en fontene og
frodig hage som gir et ideelt sted for hvile, ettertanke og
lekeaktiviteter. De spilte fotball, lekte og løp rundt, så på de
vakre trærne, og frihetsmonumentene fra Kenyas frigjøring
i 1963.

Bildetekst: Kenyas flagg ble reist i 1963. NLM reiser opp fremtidens
kenyanere
42 barn fra Social Welfare-programmet dro på tur til Nairobi
Dyrehage for foreldreløse dyr og til Uhuru Gardens Minnepark i
Nairobi torsdag 28. november.
På dyrebarnehjemmet fikk barna se forskjellige typer ville dyr som
løver, hyener, geparder, krokodille, bøffler, fugler, aper og vortesvin,
blant mange andre. De var så glade, og lærte mye om dyrene.
Mange av dyrene kom til dette
barnehjemmet etter at de ble
funnet skadet, mistet eller
foreldreløs, mens andre risikerte
å bli utsatt for trofe-jakt. Barna
lærte om dyras matvaner og
egenskaper.
På barnehjemmet blir dyrene
opplært til å være vennlige mot
mennesker, og barna fikk tett
kontakt med løvene og deres
unger.

Barna kunne også se flyene lette og lande på den
nærliggende flyplassen Wilson noen få minutter unna, noe
som ga en spennende opplevelse for dem.
Vi kunne ikke fullføre dagen uten å ta et bilde ved en av de
historiske monumentene som ble reist. Det er 4 mennesker
som hever flagget fra Kenya. En annen viser en due som
betyr fred, et hjerte som indikerer kjærlighet, klemte hender
som indikerer enhet og en menneskelig skulptur som signaliserer
styrke. Viktige tankebilder å plassere hos barn.
Det var en
minneverdig
dag for alle
barn og lærere.
Besøket gjorde
det mulig for
dem å se hva
de hadde lært
i klassen for
samfunnsfag
på skolen. De
kom tilbake
med store smil i
ansiktet!

NLM SPONSES AV
EPLEHAGEN REKLAME

www.eplehagen.no

New Life Mission

e
d
å
b
vokser og
e
g
r
o
N
i
e
g
i
r
e
v
S

Bildet: Vi er selvsagt helt åpne ang
vår økonomi, og vi
gleder oss over økte
gaveinntekter også i
2018! Fantastisk økning. Magasinet du leser
nå er omtrent eneste
kostnad (2,8% admin.
kost), ellers fordeles alle
gaver som beskrevet.
Hjelpen kommer frem!
(Obs: Afrikahjelpen er
det gamle navnet på
NLMs arbeid i Kenya,
det er bare ikke endret
i rapporten) Ta kontakt
om du har spørsmål!

ENDELIG – N
EW LI
MISSION KEN FE
YA
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

VÆR MED OG GI
EN HELT FANTASTISK
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Se hvor mye Virginia får ut av 250 kr i Kenya: 18kg med
grunnleggende mat: mais, ris, korn, te, oljer, sukker, samt
såpe

VIL DU VÆRE MED Å GI EN SÅNN
MATPAKKE TIL EN SLUMFAMILIE?
Vipps 250kr til 151515
Vi skulle gjerne fått med noen av dere på å gi en gave til julefeiring med
barna! Vi har også veldig lyst til å gi de ansatte en ekstra påskjønnelse. Vi har
en fantastisk arbeidsstokk. De jobber og står på, og har ofte dårligere betalt
hos oss enn hva de ellers kunne oppnådd i arbeidslivet. Men å jobbe i NLM
gir stor mening, og da går de
gjerne ned i lønn for å stå
sammen med oss. Lønna blir
i neste ledd en velsignelse for
den ansattes familie, så da
hjelper vi jo de også. En mnd
lønn er ofte ca 2000kr.
NLM har 65 ansatte. Her er et
bilde fra en tidligere julefeiring
der de fikk litt ekstra gaver, det
er utrolig stas, og vel fortjent.
Merk din gave med JULEFEIRING.
Betal enten til konto 1280.60.71747 eller VIPPS til 151515
Tusen takk!

Vi ønsker alle våre partnere en Riktig God
Jul og et Fantastisk Nytt År i 2020!

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

