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Les om bl.a.
• Jeepline reddet 12 åring da hun skulle føde
• Tvillingene tilbakeført til sin familie
• Massaikirken utstyrt og tatt i bruk

STØTTEGRUPPA

SHANGAZI
Shangazi (betyr «tanter» på swahili) er en egen forening som
har valgt å støtte New Life Missions arbeid. Leder Merete Ofstad
besøkte New Life Mission og ble grepet av arbeidet, spesielt
Special Unit, de glemte handicappede barna fra slummen.
Shangazi gruppen er f.eks noen racere på å strikke! Fantastisk
flotte håndarbeider selges til inntekt for Special Unit. Målet er
at noen av barna kan hjelpes med sykehusoperasjoner som gjør
livet enklere for dem. Søk dem opp på Instagram på «shangazi_
vennesla» eller på facebook.
Bestiller du en julegave av Shangazi, vinner alle. Takk til
alle som legger ned en innsats og har omsorg for «disse mine
minste».

TVILLINGENE
TILBAKE TIL SIN FAMILIE
Jane jobber på Samaritan Barnehjem og forteller
her om Isaya og Emily’s tilbakeflytting til sine
massai foreldrene.
Jane pakker Isaya og Emilys ting fra
barnehjemmet og laster alt inn i bilen. I dag skal
hun og ett team følge barna hjem nå de nå for
godt flytter hjem til sin massaifamilie!
Jane husker når barna skulle komme, og
hennes forberedelse på å motta disse to små
underernærte barna. «Jeg begynte litt forsiktig å
mate dem med moset frukt og annen næringsrik
mat før det ble mer vanlig mat. Det er trygt at vi
har vår egen sykepleier som gir oss råd og støtte.
Jeg var litt redd for å mate dem fordi de var
ekstremt underernærte»
Gjennom årene har barna vært veldig
vennlige og lekende og tilpasset seg godt til
barnegruppen.
Isaya har fått et kallenavn ”den omtenksomme
pastor”. Kanskje fordi han elsket å ta på seg sin
lilla dress når han gikk til søndagsskolen.
På Samaritan samles barn og ansatte til kvelden
og har en sang og kveldsbønn. Isaya kunne ofte
nevne Jane og andre mødre i hans bønn. -Dette
gav oss stor motivasjon og inspirasjon i vårt
arbeid, forteller en berørt Jane.
Etter noen timer på en dårlig vei kommer vi endelig fram til
mamma og pappas hjem, og vi ønskes velkommen av barnas
foreldre og andre slektninger.
Jane fikk litt ekstra oppmerksomhet og ble rørt til tårer da
bestemoren hentet et vakkert halsbånd fra hytta si. Hun hang det
rundt halsen mens hun takket for all sykepleie, omsorg og

kjærlighet som hun har gitt til barnebarna.
Når Jane kommer tilbake igjen til barnehjemmet med mange
sterke inntrykk, venter en ny overraskelse: Agnes Njambi. En 12
år gammel forlatt jente. Barnevernkomiteen har ringt og trenger
den ekstra sengen som alltid står klar. Agnes begynner å fortelle
hva som skjedde. At foreldrene hennes ble skilt i 2014 mens hun
var i første klasse. At hun siden har levd sammen med sin far som

betalte for utdannelsen, og ga henne mat.
Men tidlig en morgen ble hun våknet av sin far. Han var opprørt
og fast bestemt på at hun skulle ut å lete etter mammaen. De dro
i hast hjemmefra og kom til busstoppet der pappaen satte henne
alene på en buss til Kiserian nesten en mil unna. - Da jeg gikk
av bussen hvor jeg skulle begynne å lete, følte jeg meg ensom
og forvirret. Mamma var ikke å se noe sted. Gjennom en snill
kunstner og gateselger som så meg virre rundt i timevis, fikk jeg
hjelp til å komme til nærmeste politistasjon. Politiet snakket med
barnevernkomiteen, og de fortalte meg etterhvert at jeg ville få en
plass på et godt barnehjem som het SAMARITAN.
- Her har jeg et fang som trøster, en mor som lytter, og en familie
som har vist meg kjærlighet, sier Agnes

REDDET AV

JEEPLINE!

Stedene jeepen besøker i løpet av en arbeidsuke ligger noen
mil utenfor den sentrale delen av Mashuru. Her kjører jeepen
medisiner og en sykepleier som er forberedt på det meste.
Stoppestedene har massai navn som Megumi, Iltuleta, Eldonyo,
Ekerre, Kalia og Kikurro.

Siste måned har vi behandlet 412 pasienter med plager som f.eks
øvre luftveisinfeksjon, som vanligvis kommer fra at massaiene
har åpne ildsteder innendørs. Hudsykdommer fra forurenset
stillestående vann som finnes i dammer hvor både dyr og
mennesker får vann, er også vanlig.
Vi har fått et økende antall pasienter med øyeinfeksjoner.
Sykepleieren forteller oss at det kan skyldes dårlig hygiene, og
at massaienes storfe og kugjødsel tiltrekker seg mye fluer. Det er
også vanlig at kvinner lider av urinveisinfeksjon og lekkasjer på
grunn av omskjæringen de har gjennomgått.
I Kikurro kom vi til hjelp for en veldig ung gravid
jente, bare 12 år gammel. Jeeplines team hjalp
henne når fødselen startet lenge før tiden, og i en
kritisk situasjon kunne sykepleieren redde både
moren og barnet!
Her på bildet gir vi barnet den første injeksjonen mot
BCG.
Jenta er så takknemlig og hevder at hun ikke ville
ha klart seg uten hjelp fra Jeeplinens sykesøster. Det
reddet både henne og det lille barnets liv!
Takk til alle månedlige givere som gjør det mulig å
drive barnehjem, Jeepline og mye annet!
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KARL-ERIK OG VEGARDS
REISE TIL KENYA I AUGUST
I 10 dager i august drog Kalle Hagstrøm og meg til Kenya. Kalle for å
jobbe med lederopplæring, og jeg for å montere lyd- og bildeutstyr
i den nye utvidede kirken ute i bushen hos massaiene. Ledere fra 12
(!) nye massaimenigheter var samlet og Kalle hadde privilegiet av å
undervise i den menigheten han selv grunnla på 1980 tallet.
Med på fly hadde vi over 350 kilo med lydanlegg fra Agder Lyd i
Norge. Bildeprosjektør kjøpte vi i Nairobi. Montering og opplæring
ble mitt arbeid nesten en hel uke. Da vi kom hadde de ingen
strøm i kirken, men elektrikere var der og et stort arbeid ble startet
umiddelbart. Det ble jobbet både dager og netter, slik at alt skulle
være klart til det store søndagsmøtet det de forventet fullsatt kirke.
Elektrisitet og lys kom på plass, høyttalere ble hengt i taket, hundrevis
av meter med kabel ble strekt, prosjektor montert, kirken ryddet og
vinduer pusset, og til slutt tidlig på søndag morgen øvde lovsangerne
slik at jeg, sammen med 2 flotte og inspirerte massailydteknikere,
kunne få justert inn det nye systemet med god lyd. Klokken 10
begynte folk å strømme inn, og etter en time var det helt fullt med
over 400 mennesker! Da hadde de fraktet mer enn 200 plaststoler på
motorsykler fra den nærliggende videregående skolen fordi det var
alt for få kirkebenker. Utrolig gledelig å se at hovedkirken i Mashuru
nå er sterkt utvidet for å møte behovene i området. Her vil folk gå i
kirken!
Og de var så utrolig fornøyde og glade, hele kirken brøt ut i
gledesdans i slutten av møtet! Jeg unner alle å oppleve en sånn
enorm takknemlighet. Nå har de topp utstyr og alle kan høre klart og
tydelig. Musikalske talenter har fått en plattform! Og tekster/bilder/
film på storskjerm - noe sånt hadde mange aldri sett…
PASTOR Henry og hans team gjør et godt evangelisk arbeid, de har
sterk vekst i kirkene. Han forteller om mange mennesker som aldri
har hørt kirkens budskap. Kombinert med mye godt sosialt arbeid
har New Life Mission fått en spesiell plass og en spesiell tillit i hele
regionen.
Pastor Henry appellerer nå til hjelp for nye kirkebenker, slik at de ikke
trenger å låne stoler hver søndag.
En fin benk for 6 personer koster 500 kr og vi trenger minst 30
nye benker. Disse lages lokalt av massaier så da støtter vi dem med
viktig arbeid også. Ønsker du å bidra og gi til dette, så merk gaven
med ”kirkebenk”. Husk at du enkelt kan VIPPSE penger til vipps nr
151515. Vi regner med å ha en offisiell åpning av kirken den 18.
november og håper at alle benkene kan være på plass til da.
Nevner dessuten at vi har en fullbooket tur i vinterferien: 20
nordmenn drar til Kenya i 2 uker. Dette er fantastiske turer som
kombinerer nære og uforglemmelige møter med afrikanere, samt
safari og sol&bad. Ta kontakt om du kan være interessert ved senere
anledninger.
Med vennlig hilsen Vegard Bakken

ALT DU TRENGER FOR GOD REKLAME
www.eplehagen.no

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 4700 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!
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