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Etter halvannet år lander vi for første gang igjen i Kenya! Det føles
nesten litt uvirkelig. Turen gikk bra, forskjellen nå er alle helseattester
og covid-dokumenter som må presenteres.
Det føltes også litt uvanlig å bruke munnbeskyttelsen som på
en eller annen måte endrer samtalen og fellesskapet mellom
mennesker.
Vi, Kikki og Kalle Hagstrøm, har i løpet av disse ukene følt oss
hjemme! Vi har nærmest gjenopplevd den første gangen vi som
unge 20-åringer første gang kom til New Life Mission.
Vi takker alle dere som, på en eller annen måte, bidrar til at New Life
Mission kan fortsette å hjelpe sårbare familier i Kenya.
Dere er helt fantastiske!

og glade
ansatte er takknemlige
Bilde: New Life Missionkymre seg for lønnsutbetalinger
for at de aldri måtte be
under pandemien.
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Hva betyr Kirke

Søndag morgen våkner vi til sang og musikk fra kirkene. På
vei til gudstjenesten registrerer vi at menigheten følger gode
smittevernsrutiner: Temperaturscanning, håndvask og navn/
telefonnummer registrering for smittesporing. Mellom hver
Gudstjeneste rengjøres rommet.
Pastor Muli leder menigheten og sier at mange kommer hit fordi de er
bekymret og trenger å oppleve omsorg for både ånd, kropp og sjel.
Kirken i Ongata Rongai begynner å fylles igjen.
Pastor Henry fra masaiområdet Mashuru har blitt bedt om å bygge
enkle kirker for to nyetablerte menigheter som har vokst godt det
siste året. De har trofast samlet seg under et akasietre.
En «platekirke» koster 20 000kr og er 12 x 6 meter i størrelse, med et
sementgulv. Nå har New Life Mission 13 kirker/forsamlinger som er
aktive i forskjellige masai-landsbyer.
Vi er så heldige at vi allerede har fått 2 gaver av 2 forskjellige ektepar
som hver vil sponse med en ny kirke! Vil du også hjelpe menigheten
med vedlikehold/oppgradering? MERK DIN GAVE med ”kirkebygg”

Bildene:
Det er en fantastisk
opplevelse å møte
menigheten og møte
folks enorme glede
under åpen himmel.

Vannet gir liv!

Takket være gavegivere fikk vi muligheten til å bore
ytterligere to brønner mens vi var i Kenya!
Det er en flott opplevelse å være en del av prosessen
når New Life Mission skaper muligheter. Vann er noe
helt spesielt å gi i gave til mennesker.
Her samles landsbyens eldste og drøfter den vanskelige
tørkesituasjonen som råder.
Vi besøker den håndgravde brønnen, som var det eneste
alternativet for å slukke tørsten. Dessverre har barna mange mage/
tarm-relaterte sykdommer.
Jeg skulle ønske dere alle kunne oppleve den enorme
takknemligheten og gleden når boreriggen er på plass.
Og den ubeskrivelige gleden og lettelsen man får når vannet
spruter opp fra bakken!

Bildene: Gammelt vannhull (bildet til høyre)
Fantastisk å se barna skynde seg ut av klasserommene for å se
hvordan vannet spruter ut av borehullet. Nå har hverdagen deres
endret seg for alltid!

NLM sponses av Promotek
IT-løsninger til bedrifter.
www.promotek.no

Mat i tørketiden

Sammen med lærerne og barna samles vi på en av skolene i Mashuru.
Vi diskuterer betydningen av to år uten regn. En tørke som har hatt
store negative konsekvenser for alt liv. Kommuneledelsen er presset
og klarer ikke å utføre sin oppgave med å gi elevene skolemat (mais
og bønner.)
Dette føles helt presserende, og derfor har New Life Mission besluttet
å være med på å dele ut mat til alle områdets 17 skoler. Vil du hjelpe
oss? Merk gaven: Mat

Bildene:
Behovet akkurat nå er matutdeling!
For 200kr kan en elev få skolelunsj
i tre måneder. Måltidet gjør også at
de faktisk kommer på skolen.
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Klokken er åtte om
morgenen i Ongata Rongai,
barna på førskolen og
barnehagen er ute og leker
i skolegården. I 1984 startet
vi denne førskolen for barns
utvikling og læring.
Takk til alle sponsorene
som legger grunnlaget og
fremtiden for disse små
sårbare barna.

Det har vært en annen atmosfære på Samaritan Barnehjem etter
ombygging til familielignende enheter. «Mammaen» og barna i hver
leilighet har nå et mye nærmere forhold til hverandre.
Barna viser stolt frem rommene sine og forteller om livet sammen i

den nye familien. Nå spiser de
ikke frokost i spisesalen, men
hjemme i leiligheten. De er
også medansvarlige for husdyr
og jordbruk. Og stryker klærne
selv og drar på små utflukter
sammen.
På hverdager er det mye
fokus på skolearbeid, men
på lørdagen har som regel
mammaen fikset en liten
overraskelse til barna fordi det
er helg.
-Nå har vi et hjem hvor vi kan
slappe av og være oss selv. Vi er veldig fornøyde!
Bildet: Takk for at du tenkte på meg i forbindelse med bursdagen din
på Facebook!
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LifeBag gir f
Det er så inspirerende å møte alle ansatte som virkelig har gjort en
jobb under pandemien for å finne nye måter å generere inntekter for
organisasjonen.
Ved å flette LIFE BAG - kan jeg gi familien min en fremtid.
Inni teltet på stasjonen har mange glade kvinner samlet seg for å
starte dagens produksjon av Lifebag.
Nye farger bestilt fra fabrikken i Nairobi diskuteres livlig: -Hvorfor
ønsker folk i Norden andre farger til høsten? Hvem bestemmer at det
er grønt som er populært akkurat nå?
Virginia som leder arbeidet minner om visjonen om å hjelpe kvinner
med å bli selvforsørget. Vi lytter oppmerksomt til kvinnenes ønsker
og drømmer om å en dag kunne gi familiene et nytt hjem, med en
sofa, og penger til videre utdanning for barna.
#carryalifebag #newlifemissionkenya

NEW LIFE M
ISSION
KENYA HAR

Gi din gave p
å
Vipps til nr

151515

familien

Bildet; Vi er så takknemlige for
at noen trodde på oss og gav
oss sjansen til å tjene penger til

Kjøp franske bønner!
Det gir jobb og inntekt til prosjekter som påvirker barn.
Prosjektleder Joseph tar oss med til jordet der bønnene gror. Han forklarer
at hver plante kan høstes fire ganger, hvoretter den blir mat til kyrne.
Planten trenger mye vann. En nattevakt passer på avlingen og jager vekk
den grønne mare-katten som gjerne kommer på uønsket besøk.

AVSENDER/RETURADRESSE:

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

Bakeriet vokser!

På bakeriet i Ongata Rongai blir vi
møtt av et stort smil fra Wangare som
utdanner seg til baker. Hun ser en lys
fremtid, og muligheter for å kunne
bake brød og selge det selv.
Andre kvinner fra slummen er gode
brødselgere og har på denne måten
fått inntekt.
Bakeriet har satt opp et skilt som
tiltrekker seg kunder til å handle.
Grovbrødet er mest populært, og nå
selges det hele 3000 brød i uken!

forberedt og klart siden vi har sendt
brød den lange veien fra Ongata
Rongai i lang tid. Dette blir et skikkelig
miljøløft også, siden vi både unngår
biltransport og produserer strøm fra
den sterke sola!

Bygging av enda ett bakeri er i full
gang!
Det nye bakeriet i Mashuru blir et
pilotprosjekt - drevet av solenergi!
Det vil samtidig være en fagskole
som vil kunne tilby unge mennesker
et nytt yrke. Bakeriet skal bli offisielt
åpnet før nyttår. Markedet er allerede

Jeep-linjen
trenger din hjelp!

Elisabeth og Simon har nærmest doblet arbeidsinnsatsen ved
Jeep-linjen siden antall pasienter har økt betydelig. (70 pasienter
om dagen.)

Dette betyr at bestilling av medisiner har økt betraktelig.
Kostnadene har også gått opp fordi regjeringen ikke lenger tillater
store medisinforpakninger som sykepleieren før kunne fordele ut
i mindre doser.
Simon appellerer til at jeepen skulle være utstyrt med et
sammenleggbart sete. Vi trenger dette når pasienter må
transporteres til sykehuset. Midt i en alvorlig pandemi føles det
nå enda viktigere at denne virksomheten fungerer.
Mange pasienter har ikke råd til å søke sykehusbehandling,
og da er Jeep-linjen eneste alternativ. Vi får mer avanserte
sykdomstilfeller, hvor folk er desperate og ber om hjelp.
Derfor er behovet akkurat nå å bli FLERE månedlige givere! Gå til
www.newlifemission.no og registrer deg som fast månedsgiver!
Og du som kjenner vårt fine arbeid - Takk for at DU vil være
med å inspirere en NY MÅNEDSGIVER til å bli en del av New
Life Mission familien!

HVORDAN KAN
DU HJELPE OSS?
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.
Enkeltgaver til Vipps 151515 eller konto 1280 60
71747. Husk å merke med hvilket prosjekt du vil
støtte. New Life Mission Kenya er godkjent for
gaver med skattefradrag (mellom 500 og 50.000 pr
person/selskap pr år)!
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

