MISJON OG UTVIKLING
SAMMEN FOR BARNAS FREMTID
INFORMASJONSBREV NR 2 - 2019

Noen tanker
om sommeren!
Om sommeren får vi vanligvis
litt mer tid til å tenke på hva
livet egentlig handler om. At
ferien ikke bare er hviletid, men
også tid til å tenke over hva livet
egentlig handler om. Hvordan
vi kan bruke vår tid, våre
krefter og våre eiendeler på
den beste måten.
Sommeren og ferien gir oss
også inspirasjon for resten av
året, når arbeid og alt annet
tar tid og krefter. Herlig!
Samtidig får vi muligheten til
å møte Gud i hans skaperverk
og takke ham for alt det
skapte, som lyser frem i en
fantastisk natur.

Takk

FOR AT DU HJELPER
Å BESKYTTE JENTER...

I Mashuru jobber New Life Mission aktivt for å beskytte jenter mot
seksuelt misbruk, kjønnslemlestelse og barneekteskap.
Spesielt i fattige familier, der mat og penger ikke strekker til, blir
barneekteskap en økonomisk lettelse for familien. Derfor er opplysning
og bevissthet om barns rettigheter en måte å skape forandring på.
Det er også vanlig at elevene har en lang skoleveg, og jentene kan være
ubeskyttet mot blant annet seksuelt misbruk.
Her er vår ferskeste historie, der vi måtte hjelpe til:
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ER 12 ÅR OG
MASSAIJENTE.

Hennes foreldre heter Toiko og Epek.
Hun er den yngste av fire søsken. Musei fikk anledning til å begynne
på skolen som 12-åring i starten av
2019. Hun hadde høye ambisjoner, og
det ga flotte resultater! Hun ble den
eleven som gjorde det best på skolen.
Men beslutningen om å starte på
skolen var mot hennes fars ønske…
Hun fikk derfor plass på skolens
internat, hvor hun kunne holdes i
skjul og beskyttes, fordi hennes far
ikke ville at hun skulle være på skolen.
Hennes to brødre, Topoika og Nkanini,
måtte avslutte studiene etter åttende
klasse og gå tilbake til far og gjete kyr
og geiter fordi han nektet å betale
skoleavgift slik at guttene kunne
fortsette på videregående skole.
Musei forklarer at hennes far hadde
et sterkt ønske om at hun skulle
omskjæres. Så kunne han gifte henne
bort og familien få inntekter på henne.
Hans planer og forberedelser var allerede igangsatt.

I april er det skoleferie i Kenya, og da passet Musei på å besøke sin
mor som hadde flyttet noen kilometer unna til byen Emashini. Moren
hadde flyttet etter en konflikt med Museis far. Faren hadde også
bestemt seg for å sende Musei til hennes farmor. Dette ville hindret
henne fra å starte andre semester på skolen.
I juni 2019 ble kommunens distriktsjef, Jecinta Emotoroki, kjent med
Musei’s situasjon og satte seg inn i saken. Hun søkte opp Musei
og fant henne hos en slektning der moren gjemte henne. Jecinta
overbeviste mammaen om at de vil unngå farens plan ved å ta henne
til New Life Mission og Karianne Hjemmet, så hun kunne fortsette sin
skolegang. Men mammaen var redd og fryktet at mannen Toiko ville
true, slå og til og med forbanne henne fordi hun ville ta en beslutning
mot hans vilje. Men til slutt, sent på kvelden, aksepterte mammaen at
Jecinta kunne bringe datteren til NLM.
Neste morgen fortalte Musei om noen opplevelser hun hadde
gjennomgått hjemme. Hvordan hun ble urettferdig behandlet av sin

stemor, og hvordan hun ble truet. At hun ville bli omskåret og bli
bortgiftet i henhold til hennes fars vilje. At hennes drøm om å gå på
skole og få opplæring var helt utelukket.
-Jeg tror ikke du kan forestille deg hvor glad jeg er for å komme til
et sikkert sted, hvor jeg føler meg trygg! Her kan jeg fortsette å lære
å lese, skrive og regne. Og det beste er at jeg blir beskyttet! Veldig

glad at det fins voksne som
kunne håndtere og løse
saken min, og ta de beste
beslutningene for livet mitt.
NLM fikk kontakt med far
til Musei som til slutt ble
overbevist om at Karianne
Hjemmet var en god
løsning. Her signerer han
dokumenter.
Bildet: Far signerer
Takk til alle nye og eksisterende månedsgivere som
støtter Karianne Hjemmet!

NLM SPONSES AV
EPLEHAGEN REKLAME

www.eplehagen.no

Samaritan
De nye enhetene på Samaritan Barnehjem med
familieoppsett er i gang!

Dette gir barna stabilitet og trygghet. ”Mammaen”
samhandler med barna mye nærere og på mer personlig
nivå. Hun kjenner sine barn, hva de liker og misliker,
deres interesser, talenter, frykt, glede osv. Hun vet hva
som fungerer for barna hun har omsorg for og kan raskt
reagere dersom noe er ugreit. Fokuset ligger på hvert barns
personlig velvære og kontinuerlig utvikling.

for alle de daglige oppgavene, blant annet å forberede
måltider, vaske hus og tøy, bistå barn med skolearbeid og
lære livsferdigheter. Sammen med sosialarbeiderne kan hun
også planlegge ferie- og fritidsaktiviteter.
2 enheter er helt ferdige, og flere er påbegynt.

Hver enhet huser for tiden 8 barn og moren er ansvarlig
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DEN LANGSIKTIGE KAMPEN MOT
FATTIGDOM SKJER VIA UTDANNING
Noen konkrete prosjekter hvor innsamlede penger går
til å bekjempe fattigdom. Fokus er på å tilby ungdom en
yrkesutdanning, med hjelp til selvhjelp.
PÅ MARIAHJEMMET i Mashuru går unge gutter fra å være
gjetere til å bli skolegutter.
PÅ SPESIALSKOLEN i slummen blir gutter og jenter
selvstendige til tross for sin rullestol eller annet handikap.
SKOLEUNIFORMENE vi gir ut gir respekt og signaliserer at
barnet har flere voksne rundt seg. Det kan motvirke at barnet blir
utnyttet.
Vi støtter og styrker familier i slummen så de kan bli selvforsynte
gjennom yrkesopplæring eller et mikrolån.
På yrkesskolen for mekanikere utrustes ungdom med praktisk
kunnskap. Målet er å hjelpe dem med å forsørge seg selv i
fremtiden. For tiden har skolen 29 studenter fra den tilstøtende
Kware-slummen, for det meste fra fattige familier.

OM DU HANDLER EN
LIFEBAG bidrar dette både
med arbeid og mat til en
familie i slummen.
Karen er mor til to gutter, hun
er 26 år gammel og ble forlatt i slummen av mannen sin tidlig
i 2019. For første gang kom hun til New Life Mission’s sosiale
kontor i juni, med stort behov for å få hjelp med mat, ubetalt
husleie og skoleavgift til sønnen. Sønnen har ikke kunnet gå på
skole etter at faren forlot dem. Da hun dro fra kontoret fikk hun
med seg en større matpakke hjem, og nå har også Virginia besøkt
henne hjemme for å se forholdene. Hun er så glad at hun sammen
med fire andre kvinner fra slummen har fått en sjanse til å lære
å flette kurver (LifeBag). -Nå kan jeg fokusere på jobb og kjenne
meg trygg siden min yngste sønn har fått barnehageplass på NLM,
sier Karen

SOLCELLEANLEGG I KENYA
New Life Mission har lenge tenkt å konvertere til en mer miljøvennlig
energiforsyning på hovedstasjonen utenfor Nairobi.
Det er på dette stedet at vi har barnehjemmet Samaritan, kirke, yrkesskole
for bilmekanikk, barnehage, førskole, bakeri, klinikk, vannproduksjon og
-utsalg, og vårt hovedkontor. All aktivitet krever mye strøm, spesielt bakeri
og vannpumpen som henter vann fra 230m!
I løpet av en uke i juni besøkte vi Kenya sammen med Åke Svahn,
elektroingeniør med erfaring fra flere solcelle-installasjoner i Sverige. Vi ville
undersøke mulighetene, sjekke kenyansk kvalitet og finne rett type løsning
fra flere ulike leverandører.
Vi har høye strømkostnader i Kenya, landet har faktisk en av verdens
høyeste strømpriser. Vårt årlige forbruk er ca 240.000 kr. Med så mye sol
tilgjengelig, forventer vi å spare rundt 50% av strømkostnadene.
Et anlegg med 50 kWh for å dekke våre behov vil koste rundt 600 000 kr,
inkludert omlegging av eksisterende forsyningslinjer til de ulike enhetene.
Dette innebærer en tilbakebetaling på ca 5 år. Deretter vil vi få en
kostnadsbesparelse på ca 120 000 kr pr år for de neste 20 årene etterpå,
om utstyret holder hva det lover.
Vi tror at dette er en god investering, ikke bare for vår økonomi, men også
for miljøpåvirkningen ettersom det forventes å redusere våre co2 utslipp
med 945 tonn over en 25-års periode. Et godt fotavtrykk for fremtiden.
Vi håper at du vil delta og investere i dette, eller hjelpe oss med å finne
finansiering, slik at vi kan ro i land dette prosjektet så snart som mulig.
Kontakt Vegard Bakken (styreleder i New Life Mission Kenya) på 90034543
dersom du kan hjelpe med en form for gunstig finansiering. Eller merk din
gave med «Solcelle».

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 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!
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