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New Life Mission Kenya har
nå mottatt godkjenning fra
skattedirektoratet
for
gave
med fradragsrett! Endelig har
vi blitt landsomfattende og fikk
da vår etterlengtede statlige
godkjenning for vårt gode arbeid.

Hver person og hvert foretak kan få fradrag i
sin inntekt med mellom 500 og 50.000kr pr år.
For giveren betyr dette opptil 11.000 kroner
mindre å betale i skatt. Husk at NLMK må få
registrert ditt fødselsnummer 11 siffer! Send
det gjerne på sms til Vegard på nr 90034543

Barnet på bildet lider av skabb, og får
her nødvendig og etterlengtet hjelp på
den mobile klinikken i Mashuru
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Rundt påske skjer det mye i naturen, det spirer og gror, i hagen
renses vinteren bort. Skjærtorsdag for noen år siden banket det
på døren vår. Utenfor sto to barn som ønsket god påske! De var
pyntet, og vi la litt godteri i kurven deres. Vi fikk et kort, og de hadde
tegnet et påskeegg med tekst: GOD PÅSKE! Eggeskallet og egget
er et eldgammelt symbol på graven og livet. Tidligere avsto de fra

å spise egg i fastetiden, for så å ha mange egg til påskemiddag. I
Kenya er påsken med familien en flott kristen høytid med mange
samlinger i kirken. Langfredag tenker man på Jesus som led og ble
korsfestet, som døde på korset for våre synder. Han som lot barna
komme til seg, som så de syke og svake, og stod opp fra de døde
på Påskedag. En god påske i Kenya - er å tenke på Jesus.

Etterspørselen etter brød er stor, samtidig som transportkostnadene
har blitt dyrere. Det er derfor pastor Henry med team har sendt
oss en forespørsel om å bygge om deler av det eksisterende
sentralkjøkkenet i Mashuru til et bakeri. Hver uke leverer misjonens
bakeri i Rongai 1500 brød til markedet i Mashuru (130 km å kjøre
hver vei). Henry forklarer at bakeriet også vil øke mulighetene
for unge mennesker i området til å få et yrke. Mashuru har vokst
enormt i nyere tid med mange nye jordbrukere som har kjøpt opp
land i området.
- Vi vil øke salget fordi vi er vant til å drikke chai med brød til frokost
og lunsj. Telefonen ringer gjennom uken fra kunder som ønsker å
bestille brødet vårt, som er grovt og av god kvalitet, sier han. Som
pastor vil jeg også være med og dele livets brød til folket. Mange
TAKK til deg som sender bidrag til bibler eller bakeri.

Bildet: Pastor Henry
møter takknemlighet for
Guds Ord.
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Brød
Bildet: Nybakt brød
på vei til markedet
i Mashuru
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Hva har pa

Etter et år med Covid-19 ser vi fremdeles med takknemlighet og håp
mot fremtiden i arbeidet i Kenya. For meg som ansatt og operativ leder
har året medførte mange endringer og annerledes arbeidsoppgaver.
Jeg kjenner stolthet over at vi har klart å omstille oss i virksomheten
og innsamlingsarbeidet. Sammen med gavegiveren kan vi fortsette
arbeidet vårt i Kenya og gjøre livet lettere for mange.
Vi har vært gjennom en digitaliseringsprosess og fått jobbet mye
med:
• Regelmessige videoinnlegg på Facebook.
• Vi har blitt godkjent som en innsamlingsorganisasjon på Facebook.
• Du kan f.eks enkelt starte en innsamling når du fyller år.
• Teams møter med både norsk og svensk ledelse, ulike interessegrupper, og fremfor alt mye og hyppig kontakt med den
kenyanske ledergruppen.
• Flere oppdateringer ut til gavegivere.

Takk til alle som engasjerer seg og gir gaver regelmessig. Dere er
«ryggraden» i vårt arbeid! Uten din støtte ville vi ikke ha vært i stand
til å gjøre den nødvendige innsatsen og lindre nød for sårbare familier
i Kenya.
Annikki Hagström, operativ leder

NLM sponses av Promotek
IT-løsninger til bedrifter.
www.promotek.no
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Tobias Kinn, som også har sagt ja til å lede vårt New Life Mission
Ung arbeid, har lagt ned en solid jobb i å få frem vår nye norske web
side! Det er vi utrolig takknemlige for. Vi håper dere alle vil klikke dere
inn å se. På web er det også veldig enkelt å registrere seg for faste
skattefrie gaver. Så om du selv ikke har fått dette på plass enda, eller

om du vet om noen som syns vårt arbeid er bra – gå inn å registrer
dere på www.newlifemission.no !
Alle våre nyhetsblad de siste årene er også å finne på web!
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Lifebag salget tok helt av i november-januar. 2000 vesker a 250kr
ble solgt i denne perioden, og dette bidrar sterkt til at vi klarer å
holde totalbudsjettet vårt. Tusen takk til alle som har kjøpt Lifebag,
og en spesiell takk til alle dere som har tatt imot fra 10, 20, 50, 100
og helt opp til 500 vesker for videresalg uten vederlag! Uten dere
hadde dette så klart ikke gått! Kan du tenke deg å gjøre en innsats
for verdens fattigste gjennom å selge Lifebag, så ta kontakt med Kari
Anne på 95232952. Nå er det nemlig nettopp ankommet 1600 nye
Lifebags – klare for salg!

NewLifeMission UNG
New Life Mission UNG hjelper barn i nød - En måte for unge
mennesker å bli engasjert på.
Målet vårt er å nå unge voksne mellom 18 og 30 år som kan støtte
organisasjonen. Vi brenner for å hjelpe unge mennesker i Kenya.
Ved å fokusere på områdene utdanning, fritidsaktiviteter og mat for
underernærte barn, er vi involvert og bidrar til en tryggere hverdag.
Arbeidet foregår gjennom sosiale medier i form av ”story telling”, salg
og konkurranser.
Hvis du har lyst til å gjøre noe for et medmenneske, kan du gjøre
en stor forskjell ved å bli en fast giver. Vi må bli flere NLM-ung
sponsorer. For 60kr i måneden blir du en NLM-Ung sponsor. Du
kan enkelt registrere deg på www.newlifemission.no Følg oss på @

Bildet: 8 kvinner fra
slummen har fått
masse jobb med
norske Lifebags!

newlifemission-ung.
Ledergruppen
er
lokalisert i Sverige
og i Norge er Tobias
Kinn kontaktperson.
Når pandemien tillater
det ønsker Tobias
å reise til Kenya for
å involvere seg i
arbeidet på stasjonen
– det er fantastisk!
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En ma
I mange år har sosialkontoret distribuert matpakker til trengende
familier i området. Vi mottar rapporter om at pandemien har svært
negative økonomiske konsekvenser for Afrika som kontinent. Derfor
er det et stort behov for å dempe folks sult og å tilby helseomsorg.
I april stenges skolene, og
det øker presset på familiene.
NEW LIFE M
Derfor mobiliserer teamet og
ISSION
planlegger å distribuere 200
KENYA HAR
ekstra matpakker. Takk for at
du vil delta og bidra!

Gi din gave p
å
Vipps til nr

151515

AVSENDER/RETURADRESSE:

New Life Mission
v/Kari Anne Bakken
Egelandsaa 9
4707 VENNESLA
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Som barneorganisasjon må vi hele tiden være klar
over endringer som må gjøres til fordel for barna.
Pandemien har påvirket direktiver fra det offentlige
angående barn som trenger å bli plassert på
barnehjem.

Myndighetene anbefaler ikke at barnas første alternativ
skal være innplassering på barnehjem. Barnets beste
er å vokse opp med andre familiemedlemmer om mor/
far ikke kan ta omsorgen. Andre tiltak fra myndighetene
er å ikke tillate nyregistreringer av barnehjem.
Derfor vil NLMs tre barnehjem legge til rette for å:
• Forkorte omsorgstiden, med større fokus på
individuell ressursinnsats i barnas familier.
• Utvikle initiativer spesielt for jenters situasjon
gjennom støttepakker i skolene.

HVORDAN KAN
DU HJELPE OSS?

Vi har pr nå f.eks jordbruk, birøkt, dyrehold og en
svømmeskole.

Her er noen tips: Bli fadder, eller engasjer nye givere! Vær med å selge et parti
Lifebags! Spre informasjon om vårt arbeid,
henvis til www.newlifemission.no - del og
lik på sosiale medier. Gi gave i forbindelse
med jubileum/bursdag etc via Facebook.

• Ressursbil med et team som raskt er på plass og kan
gripe inn når barna lider.

Enkeltgaver til Vipps 151515 eller konto 1280 60
71747. Husk å merke med hvilket prosjekt du vil
støtte.

• Samarbeide med lokale skoler og tilby utsatte elever
ulike fritidsprogrammer, der talenter kan utvikles.

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@newlifemission.no

