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Nytt bakeri – på solenergi!
Julehøytiden er en utfordring for fattige familier. I slummen
har de hatt det enda tøffere enn normalt i et år med høy
arbeidsledighet. Kriminalitet og alkoholmisbruk har økt. Bli
med på matutdeling!
I Mashuru lider både mennesker og dyr av en alvorlig tørke
som påvirker hele samfunnet. Et stort problem på skolene
under pandemien er at unge jenter slutter på grunn av
graviditet. Barna har det tøft.

Takk til alle som er med og deler litt av sitt!
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Kari Anne og Vegard Bakken fra det norske styret i New
Life Mission Kenya har vært 10 dager i Kenya for første
gang siden pandemien startet. Sammen med misjonærene
Kikki og Kalle Hagstrøm har vi sett på situasjonen for
NLM, besøkt alle prosjekter og sett på hvor innsatsen må
fokuseres i nær fremtid. Det som viser seg i alle områder
der vi jobber blant masaiene er mangel på VANN og MAT.
Ett helt år uten regn setter preg på alt. Denne gangen
roper folk om å få mat og vann når vi passerer i bil. Dette
er uvanlig, folket pleier ikke å tigge. Men dyr har begynt å
dø, og de som lever produserer lite. Enkelte mennesker
har ikke spist på flere dager. I møte med områdesjefene
ber de oss innstendig: Hjelp folket med mat og vann!
Regjeringen gjør ingenting her ute på landet. Sender ikke
mat til skolene, betaler ikke lønn til sykehusansatte, det
fins ingen medisiner å få kjøpt til en pris som vanlige
folk kan betale. Jorden er knusk tørr. Takket være gaver fra
fantastiske givere i Norge og Sverige KAN vi nå hjelpe der ingen
andre hjelper!
I løpet av besøkene i tre store masaidistrikter (Mashuru, Magadi
og Emotoroki) kunne vi gi løfte om livsnødvendig mathjelp til
skolene og spesielt utsatte familier – hele 20.000 mennesker får
NÅ livsnødvendig hjelp med mat og vann fra New Life Mission, i
3 måneder! Det er MYE mat! Og staben i Kenya har en fantastisk
struktur på å dele ut hjelpen rettferdig, med tett oppfølging
underveis. Vi mottok så mye takk og ros fra masailederne som vi
bare MÅ dele med dere givere! Alle dere skulle fått oppleve den
takknemlighet og glede som folket viser. Takk for at vi fikk være
din forlengede arm i Kenya! Vi fikk komme med hjelp til dette folk
når de behøvde det som mest!
New Life Mission skal også starte en ny Jeep Linje (det blir mobil

helseklinikk nummer 3) som vil besøke 5 områder hver uke der
det ikke finnes annen helsehjelp. Vi skal bygge en ny klinikk
lik den vi har nær Nairobi. Denne skal ligge på misjonens
område i Mashuru, et sentralt masaiområde der det offentlige
helsetilbudet nå er helt fraværende. Når det offentlige
hjelpetilbudet og andre organisasjoner trekker seg ut, da
fortsetter New Life Mission. Takk for at vi fikk komme og besøke
arbeidet enda en gang, og fikk se hvilken enorm forskjell NLM
gjør i Kenya.

NLM sponses av Promotek
IT-løsninger til bedrifter.
www.promotek.no
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New Life Mission driver sitt eget bakeri utenfor Nairobi.
Det gir inntekter til NLM men også jobb og inntekt til
kenyanere, ofte kvinner fra sårbare områder (slum). Et
stort og næringsrikt brød til under 4 kroner er det mange
som vil ha! Bakeri nr 2, som drives av solenergi og ligger
i Mashuru hos masaiene, hadde testbaking i slutten av
november. Alt fungerte fint, så nå starter produksjon av
3000 brød pr uke! God mat til folket. Arbeidsplasser.
Mat til barnehjem og egen virksomhet. Takk til deg
som har vært med å støtte bakeri! Om kort tid skal
også bakeriet i Nairobi bygges om til solenergi – ren
kraft og mye billigere drift!

New Life Mission skaper mange
arbeidsplasser i Kenya – og vi ser at livet blir
mye bedre for mange mennesker! Lifebag
prosjektet gir stor hjelp for utsatte kvinner
som tidligere har vært arbeidsledige. Nå har
15 kvinner fått en inntekt å leve av! Veskene
koster 250kr, ca 15kr går bort til flyfrakt, og
235kr sendes tilbake til Kenya. Ingen profitt
holdes tilbake i Norge!
25. november ankom 4000 LifeBag lageret
i Vennesla, og over 2000 er allerede solgt/
distribuert ut. Klarer vi å selge alle så bidrar
vi med ca 1 million kroner til NLM i Kenya!
Kan du tenke deg å være med å spre ut
Lifebag? Vi er utrolig glade for alle LifeBag
selgere, som uten noe form for lønn eller
godtgjørelse gjør en super innsats over hele
Norge, fra sør til nord, i øst og i vest! Og
Lifebag kom nå i fantastisk fine høstfarger
– de er bare superpopulære. Produsert av
resirkulert plast og tåler «ett tonn». Bruk til
handlenett, til oppbevaring av strikketøy/
doruller/klær&sko/treningstøy/verktøy/
leker/ved – bruksområdene er mange.
Årets julegave til den som har alt!
Se carryalifebag på instagram, og
kontakt Kari Anne på 95232952.

Vær med å gi en julegave til barna og vårt
flotte personale i Kenya

AVSENDER/RETURADRESSE:

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

Auto training

Auto Training School, bilmekanikerskolen vår, har
blitt digitalisert! Før hadde de kun ei tavle der læreren
kunne tegne og fortelle om hvordan motor, clutch,
gearkasse og bremser fungerte. De måtte faktisk
kjøpe papirtegninger til bruk i undervisninga.
Overgangen er derfor enorm når to og to elever
nå har PC og læreren viser hvordan de samme
tingene fungerer via youtube på prosjektor!
12 studenter i år pga covid. Neste år regner de
med 20-30 elever igjen. Takk til IT-givere i Norge!!!

Stasjonen i Ongata Rongai ved Nairobi består
av rundt 15 bygg. Hundrevis av mennesker er
innom i løpet av en dag. Vannledningene hadde
lagt i bakken siden 1980. Vi visste at det var
lekkasjer og fukt i bakken flere plasser.
Rørlegger Steinar Holbæk tok tak: «Grav opp
nye grøfter og legg alle rør på nytt, så kommer jeg og
kopler sammen alt og setter vannmåler ved hvert hus!»
Som sagt så gjort, om enn med litt korona-hindringer,
i uke 47 ble arbeidet sluttført. Nå går ikke en dråpe
verdifullt vann til spille, og vi har en helt annen kapasitet
og trykk på vann. Herlig – stort TAKK til Holbæk som tar
jobben 7500km unna hovedkontoret!

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

Vi blir SÅ glade for alle gaver! Her om dagen ringte det
et ektepar som hadde hatt gullbryllup, og kjente at de
i stedet for gave til seg selv ville gi en gave til New Life
Mission fordi «prosjektet så veldig bra ut». Noen dager
etter stod det 10.000kr på konto. Alt sendes Kenya og
pengene brukes der de trengs mest for å få hjulene til å
gå rundt. Det er faste givere og store og små enkeltgaver
som gjør til at vi kan utrette så mye i Kenya.
TUSEN TAKK ALLE SAMMEN!

«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

