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for at du gjorde det mulig
for New Life Mission å hjelpe 

de som behøvde det mest 
i 2020! I løpet av året har 

gaven din blant annet gitt 
barn beskyttelse og sikkerhet, 

helsetjenester og utdanning.

Under pandemien har barna 
blitt hardt rammet av matmangel 

og sosiale endringer. 
Derfor er matdistribusjon veldig 

viktig akkurat nå.

Følg med på sosiale medier 
for mer informasjon og 

oppdateringer.

NEW LIFE MISSION KENYA HAR 

Gi din gave på Vipps til nr 151515. Og for et greit Vipps nummer vi fikk! Spre det rundt deg, og bruk det: 151515



Noen tanker om julebudskapet ...
Men mørket skal ikke bli værende over dette landet 
for alltid. De som levde i mørke, skal se Lyset som 
skinner på dem.

For et barn er født iblant oss. En Sønn har vi fått. 
Han skal regjere, for makten er lagt på Hans skuldre. 
Navnet Hans skal være Underfull, Rådgiver, Mektig 
Gud, Evig Far og Fredsfyrste. 
Fra Jesaja 9 

Vi ønsker deg en riktig 
GOD JUL og GODT NYTT ÅR.

Fra oss i styret, Linda Sundh, Kari Anne 
og Vegard Bakken

I kjølvannet av pandemien er det ekstra vanskelig for familier å kjenne 
på at det nærmer seg juletid.
I juleferien prøver foreldre å kjøpe et ”nytt” plagg til barna sine og 
tilby noe ekstra godt. Derfor er NLM`s julepakke med ris, maismel, 
sukker, te, bønner, olje og såpe en veldig oppmuntring. Den avlaster 
familieøkonomien og sprer glede til mange sårbare familier i slummen 
og i Maasai-land. Vårt eget bakeri produserer også store mengder brød 
som deles ut med matpakkene, samt at mange brød selges og skaper 
inntekter for misjonen. Vannsalget vårt har også vært bra i høst.
TAKK for din betydningsfulle gave! 
Gi en matpakke til 250kr på Vipps nr 151515

Gi den viktigste julegaven til 250,-

Julehilsen

VÅRE VIKTIGE ANSATTE 
Vi vil også i år gi alle våre lojale 65 ansatte en sårt tiltrengt pengegave 
til jul - 500 kr - det er jo dem som driver vår virksomhet fremover i 
Kenya. De tar vare på alle barna på en fantastisk måte, og jobber 
forbilledlig i slummen, i kirka og ute på prosjektene. Vipps 151515



En ekstra julegave til barna? Det 
er noe helt spesielt for barna 
som bor på New Life Mission sitt 
barnehjem når nissen kommer 
på besøk. De har kanskje aldri 
mottatt julegave før eller følt 
julenissens varme klemmer.

Gi julegaven din til spesielt 
utsatte jenter!
Skolestengninger knyttet til 
COVID-19 har hatt store negative 
konsekvenser for barna, og 
spesielt jentene i Maasai-området. Vi vet av erfaring at risikoen øker 

for at jenter 
blir seksuelt 
misbrukt, og at 
foreldre vil velge 
omskjæring og 
barneekteskap 
for jentene sine under kriser, for å motta en brudepris. Vanligvis vil 
barnet/ungdommen aldri returnerer til skolegang etter dette. Gaven 
din lar oss hjelpe en jente med å fullføre utdannelsen, finne sine 
talenter og gode egenskaper.
I høst har jeep’en også delt ut en masse hygieneartikler til jenter/
kvinner, og personalet informerer om at alle har rett til å ta avgjørelser 
om sin egen kropp.

Mange barn med funksjonsnedsettelse har en vanskelig oppvekst 
i slumområdet eller på landsbygda. Barna blir gjerne gjemt bort og 
får ikke den hjelpen de har krav på, som for eksempel operasjoner 
og utdanning. Gjennom innsamlede gaver kan vi hjelpe barn med 
mat, utdannelse og meningsfull jobb i skolen. Vi tilrettelegger for at 
barn skal bli mer selvstendige gjennom funksjonelle hjelpemidler til 
å mestre hverdagen bedre. En spesielt varm takk går til SHANGAZI-
gruppa i Agder som har hatt innsamlinger og markedsdager til inntekt 
for arbeidet blant barn med funksjonsnedsettelse. Dere gjør en stor 
forskjell i dette arbeidet!

Årets julegave:

Vi slår oss IKKE til ro!
Vi ønsker å gjøre mer for barn med funksjonsnedsettelse.

bidra til veldedighet



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 betalings-
oppdrag 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

Vegard Bakken, Tlf 90034543 vegard@newlifemission.no

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

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

Mange alenemødre i slummen utenfor 
Nairobi har vanskeligheter med å få 
økonomien til å strekke til for mat, 
skolepenger og husleie. Derfor er 
et sentralt og viktig mål i NLM å 
hjelpe mennesker til å bli selvforsynt 
og komme seg ut av fattigdom. 
LIFEBAG-vesken er et prosjekt der 
kvinner kommer til stasjonen og fletter 
praktiske og flotte vesker av resirkulert 
plast. Prosjektet gir dem muligheten 
for en stabil inntekt. Derfor har vi i 
høst intensivert salget av Lifebags. Et 
stort antall vesker kom med gunstig 
flyfrakt og ble distribuert på få dager 
i Norge! Nå sitter 8-12 kvinner daglig 
og produserer neste ordre på nye 

vesker som skal komme før jul. Alt 
overskudd går tilbake til sosialt arbeid 
i slummen. Veskene selges for 250kr 
pr stk, har meget friske farger, og tåler 
«allverdens» av vekt på handleturen 
(i motsetning til bæreposer), eller er 
dekorativ i hjemmet til å ha ting i. 
Takk for at du kjøper vesker og hjelper 
en familie i slummen Kware utenfor 
Nairobi! Lykkes vi med å selge neste 
parti også, bidrar salget i høst med 
masse penger til å hjelpe de fattigste 
av de fattige. En helt spesiell takk til 
alle dere i MaryKay som har vært en 
del av LIFEBAG distribusjonen i høst! 
Dere er en svært viktig del av prosjekt 
LIFEBAG.

Hvert år dør mange barn av 
sykdommer som faktisk er både 
enkle og billige å forebygge. 
New Life Mission har 2 mobile 
helseklinikker som jobber hardt 
med forebyggende helsehjelp 
i halvørkenområdene. Andre 
livreddende tiltak er å spre 
lærdom om bruk av myggnett og 
håndhygiene. Gjennom jeeplinjen 
gir vi barn rett til helsehjelp. Et 
veldig viktig tilbud til masaiene i 
«remote areas». 

Covid-19 pandemien har lagt som et teppe over landet siden i mars/
april. Store tiltak ble iverksatt, og det var lav spredning i starten. Smitten 
har økt noe nå, 12000 tilfeller siste 2 uker. Likevel lavt for et land med 
52mill innbyggere. Den største utfordringen har vært de omfattende 
omstillingene som har blitt iverksatt, spesielt for de fattigste som er 
avhengige av tilfeldige dagsjobber. Oppdragsgivere, de mer velstående, 
unngår kontakt, og det har vært omfattende reiserestriksjoner. Da 
strammer det seg til på jobbmarkedet.
Hovedkirka i Ongata Rongai har vært åpen en stund nå, men under 200 
deltar på Gudstjeneste. Dette er en brøkdel av normal aktivitet i kirka. Det 
går an å følge Gudstjenester på youtube. Pastor Mulli har hatt fantastiske 
prekener som det er mulig for alle å høre på nett!

Den mobile klinikken

Covid-19


