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Nytt bakeri – på solenergi!

• Nye Lifebags til Norge
• Mer vann til folket
• 10 nye barn til Samarithan Barnehjem
• Daglig mat til 12800 elever
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Det er med stor glede vi igjen kan skrive om det fantastiske
arbeidet som skjer gjennom New Life Mission Kenya. Midt i den
urolige tiden vi nå lever i, der krig, vold og nød er tettere innpå enn
på mange tiår, får vi være med og spre håp for fremtiden.
Vi møter stadig ildsjeler og gavegivere som har et stort hjerte for å
gjøre en forskjell. Alt fra våre viktige givere, frivillige Lifebag selgere
og andre som bidrar på ulikt vis med sin tid, sine midler og sine
evner, er alle med på å bære arbeidet videre og videre. Vi vokser!
Vi er heldige som har fått våre flotte og erfarne svenske misjonærer,
Kalle og Kikki, på full tid i Kenya ca 9mnd pr år. Nå får vi raske
rapporter om et fantastisk tempo i arbeidet. New Life Mission
Kenya når stadig flere mennesker. Mennesker som kommer inn
i vårt program er ofte de mest vanskeligstilte blant de fattige. Nå
ser vi at også de bidrar sterkt til den veksten vi har. Hele 36%
av våre inntekter kommer fra innkomstbærende aktivitet i Kenya.
Fordi noen blant oss satset på vannprosjekt. Eller våget å være
med på Lifebag salg i Norge. Ville gi penger til jordbruk, eller til to
bakerier på solstrøm! Det blir arbeid av sånt. Hjelp til selvhjelp er
et fantastisk prinsipp.
Så klarer vi også å ta vare på de som ikke kan hjelpe seg selv;
barna og de handikappede. Jeg vil gi en spesiell honnør til
Shangazi gjengen, som har vært i Kenya med rullestoler og masse
omsorg og hjelp i hjertet og bagasjen.
Vil også si en tusen takk til Sven Gunvaldsen i Kanal 12
Bedehuskanalen som nå sender flotte TV programmer (last ned
app eller se kanal 176 på Allente/parabol). Helt uten kostnad har

vi fått spille inn to halvtimes program, ett med den flotte Lifebag
virksomheten, og ett der vi presenterer litt av New Life Mission
Kenyas store virksomhet. Kanskje kommer det flere program. Gå
inn å se. På app’en til Bedehuskanalen kan man søke i historikk
og se våre programmer på nytt. Del!
Vi ønsker deg en fantastisk påske – og TAKK FOR ALT DU GJØR!
Vegard Bakken, styreleder New Life Mission Kenya, i Norge
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New Life Mission jobber i hovedsak i Kajiado som ligger i det
sørlige Kenya mot Tanzania-grensen. Her bor hovedsakelig
masaier som lever av dyrehold i et halvørkenområde. Dette gjør
at de er spesielt hardt rammet av tørke. Vi har jobbet og utviklet
arbeidet her siden 1992. Om du vil se på kartet, søk Mashuru og
Magadi.

På slutten av fjoråret bestemte vi oss for å utvide deler av vår
virksomhet til et sted omtrent seks mil sør for Mashuru. Plassen
heter Emotoroki og i februar ble den nye stasjonen innviet.
NLM fikk gratis tildelt et land på tolv mål av myndighetene for
etablering av blant annet en ny mobil helseklinikk (jeep line) og
et nytt ressurshjem spesielt for jenter som trues av omskjæring
og barneekteskap. I Emotoroki er dette fortsatt et stort problem.
Herfra jobber vi allerede nå med åtte skoler med ca 230 elever i
hver skole som får skolelunsj.

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

Vann og mat

Mange familier bor under vanskelige forhold i Emotoroki. Vannforsyning
har vært et stort problem. Allerede nå tilbyr den nye stasjonen rent vann
gratis til hele folket. Medarbeidere har sett ansamlinger av mennesker
der opptil 150 esler får lastet på alle sine vanndunker!
19. april startes den mobile helsestasjonen. Herfra skal vi besøke fem
forskjellige geografiske steder hver uke. På stasjonen bygges også et
klinikkmottak med et lager av medisiner og materiell.
Helsetjenester i masaiområdet er generelt fraværende på grunn av
det harde klimaet med varme og tørke, men også på grunn av sin
geografiske plassering med vanskelig tilgjengelighet.
Det betyr at myndighetene har vanskelig for å rekruttere langsiktig
ansatte til noe helsemottak, så de helsesentre som evt fantes før, står
tomme. New Life Mission er derfor nå også i gang med å starte opp en
permanent helseklinikk på stasjonen i Mashuru. Den blir enda større
enn klinikken vi har på hovedstasjonen nær Nairobi. Gravide kvinner
skal til og med få ultralydundersøkelse! Vi møter et stort behov for
helsetjenester, og utvider altså nå kraftig på to steder. Vi er overbevist
om at dette blir en svært viktig samfunnstjeneste til folket.
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Covid-19 har fortsatt å påvirke driften og
store endringer i arbeidet er gjort for å kunne
opprettholde hjelpen og innsatsen som vi tidligere
hadde planlagt.
Vi har sett en kraftig økning av vold i hjemmet,
spesielt ovenfor jenter, den tid skolene ikke var
åpne. I Mashuru-området har vi mottatt rapporter
fra lokale myndigheter og skoler om en kraftig
økning i tidlig uønsket graviditet blant unge jenter.
Også vårt sosialkontor i Ongata Rongai har
mottatt mange tilfeller av barn som lider og må
tas vare på. Familier er frustrerte over de ekstreme
forholdene som råder på grunn av manglende
inntektsmuligheter pga nedstengning. Under
slike forhold vokser rusbruk, misbruk og vold der
barna blir ofrene. NLM besøker mange skoler og
informerer barna om deres rettigheter.

Nye barn....

Bare på Samarithan barnehjem fikk vi i januar og februar måned
hele ti nye barn! Mannen drar hjemmefra i frustrasjon. Det blir for
mye for moren, hun «kollapser» og overgir barna. Dette er typisk
forløp. Barn forlates et sted i håp om at en «god samaritan» vil vise
sin medfølelse. Flere av de 10 er spedbarn og antall plasser for
å motta disse hos oss krymper. Derfor pusser vi nå opp deler av
barnehjemmet for å kunne dekke et større behov, og på sikt stå
bedre rustet.
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Matprogrammene fortsette

Tørken fortsetter å ramme både befolkningen og storfeet hardt.
Skolene har ikke mottatt noen matlevering fra myndighetene
på lang, lang tid. NLM fortsetter derfor å kjøre ut mat til 56
skoler (12 800 elever). Da blir det god skolelunsj hver dag, og
elevene stiller opp på skolen kanskje nettopp derfor. Dette skjer
i Mashuru, Emotoroki og Magadi. Vi er utrolig heldige som kan
tilby dette til så mange mennesker. En uendelig takk til givere.

Støtt arbeidet med en
engangsgave, kjøp LifeBag, eller bli fast giver på
www.newlifemission.no

AVSENDER/RETURADRESSE:

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

Bærekraft:
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Solcelleanleggene er nå i drift både i Ongata
Rongai og Mashuru. Det redusere forbruket
av kjøpt strøm masse. Kenya er et av verdens
dyreste strømland på ca 2kr pr Kwh (nå har jo vi
også fått kjenne litt på dette). Vi ser en besparelse
på ca 13.000 kr pr mnd, samt at vi får et redusert
miljøavtrykk på ca 57 tonn karbondioksidutslipp
pr år. Siden investeringene er gavebasert og rettet
nettopp til dette formålet, kan besparelsene tas ut
umiddelbart til annen sosial innsats.
Det nye bakeriet i Mashuru, der etterspørselen
etter brød er stor, bakes det 500 brød om dagen.
Omtrent bare på solenergi. Bakeriene gir nå 10
arbeidsplasser og treningsplasser, samtidig som
det er en ny inntektsbærer.

Ny LifeBag-forsendelse
kommet til Norge!

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)!

I starten av april kom vårkolleksjonen av Lifebag. Fantastiske,
glade farger. Og et herlig salgskorps over hele landet. ALT
er dugnad. ALLE penger sendes tilbake til Kenya. Klarer vi å
selge 4000 Lifebags før sommeren? For vi må jo holde de 2025 damene i arbeid så de kan veve nye vesker!
Vil du hjelpe til? De er utrolig lettsolgte, men vi trenger nye
distrikter og nye kunder, selv om svært mange kunder bestiller
igjen og igjen. Vi oppfordrer til å ta 30 bagger, da er det billigst
frakt. Og kundene bare Vippser til 151515, så ingenting å legge
ut. Vi trenger mennesker som bare tør å si: Vil du kjøpe en
flott og praktisk veske – alle pengene går til New Life Missions
slumarbeid i Kenya. Så enkelt.
Se en enda større del av utvalget på instagram: @carryalifebag

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

