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NLM
Glad sommar!
När vi nu är inne i en period av ledighet och tid
för umgänge, träffas och resor kan det kännas
underligt på grund av den rådande situationen
med Covid-19. Mycket är förändrat och man får
försöka tänka kring hur vi ska träffas och vad
man kan göra och inte göra. Många av oss hade
säkert saker inplanerade sedan länge som nu får
skjutas på framtiden. Vi hoppas trots detta läge
som råder att ni alla ändå ska få en skön sommar
med tid för avkoppling och mycket annat trevligt. Små saker med mycket kärlek
Det påstås att det på en vägg någonstans i
moder Teresas hjälpcenter i Calcutta sitter ett
slitet anslag där det står: ” Vi kan inte göra några stora saker, bara små saker med stor kärlek”.
Många gånger möter jag människor som inte
tycker att de gör stora insatser, när man tackar
dom för det de gjort är det inte sällan man hör:
”- Nej, med det var inget, det var så lite”. Men
det är inte de få gånger som man kanske gör
något ”stort” som räknas. Utan alla de gånger
i vardagen, under veckan och i livet när du gör
de där små sakerna med stor kärlek som för dig
själv kanske är det mest naturliga. För mottagaren betyder skillnaden från sorg till glädje, från
katastrof till nya möjligheter och från hunger till
mättnad.
Man får leta länge för att hitta någon som gör
eller har gjort de där ”stora sakerna”. När jag
tittar mig omkring bland alla er som varje månad
på något sätt hjälper till med gåvor, ger av er
tid i någon av secondhandbutikerna, är ute och
inspirerar andra till att vara med, syltar och säljer på marknader mm. ser jag kärleken. Kärleken
bakom alla dessa ”små” saker är det som gör att
New Life Mission månad efter månad kan göra
skillnad i Kenya genom det arbete som ni är med
och stödjer.
Därför vill NLM återigen tacka er för allt det
som ni gör, det har ett enormt stort och högt
värde för New Life Mission. Självklart är det för
många barn, ungdomar och familjer räddningen i
deras liv. Nu har de små sakerna med stort hjärta
förvandlats till livgivande räddning.
Med önskan om en välsignad sommar / Styrelsen
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NLM-personal reser med specialpass

Mobil sjukvård och utdelning av matpaket når de mest avlägsna platserna trots Coronaepedimin.

Arbetet i Mashuru är delvis begränsat men även anpassat till den
verklighet som nu råder. Vi skrev i förra numret om vissa begränsningar i vårt
arbete på grund av restriktionerna i landet. Presidenten har satt Nairobi och
Mombasa i ”Lockdown” samt utegångsförbud mellan 19.00-05.00 vilket gör
det omöjligt att resa utanför Nairobi. Teamet hade till en början svårt att ta
sig mellan New Life Missions stationer i Nairobi och Mashuru, men genom ett
bra stöd från borgmästaren har vi fått ett special-pass för transporter med
förnödenheter och annat mellan dessa två stationer.

i dessa områden och folket har uppskattat den vård som utförs. Insatsen är inte
enbart i form av sjukvård, utan appliceras som vår förlängda arm när det gäller
att möta de sociala behov som finns ute på landsbygden, speciellt nu under
Covid-19 pandemin. Här hjälper den mobila hälsokliniken till med att transportera
ut matpaket till de mest avlägsna platserna.

Matpaket - Även matpaketen som NLM har utrustat med livsmedelsstöd har

varit till stor hjälp för mottagarna. Programmet nådde över 150 familjer vilket
gjort att 1000 personer får hjälp varje månad. Matpaketprogrammet har också
Mobil hälsoklinik - Arbetet med våra mobila hälsokliniker har återupp- hjälpt de barn och ungdomar på Maria -och Karianne hemmet när de fick återvända hem med matpaket. Programmet har haft stor inverkan på mottagarnas
tagits från och med maj månad. Detta möjliggör för de svårt utsatta männisliv i och med denna tuffa tid av Covid-19. De kategorier som programmet främst
korna att få tillgång till grundläggande vård. Under maj månad har de mobila
hälsoklinikerna nått 120 patienter. Hjälpen som förmedlas är mycket nödvändig riktar sig till är äldre, föräldralösa, änkor, HIV-drabbade och funktionshindrade

Epedimin inspirerar nya lösningar

På grund av den rådande situationen med Covid-19 har ledningen i New

Bi-projekt – Bi-projektet fungerar väldigt bra och de tio bikuporna som

Life Mission Kenya tillsammans med ansvariga i Sverige tagit fram ett förslag för
att hjälpa till att utöka de inkomstbärande projekten och engagera personalen
med arbetsuppgifter. De aktuella uppgifterna är jordbruksprojekt, bi-projekt och
samaritens dricksvatten.

NLM införskaffade, är alla bebodda av bin. Medarbetarna som ansvarar för
projektet räknar med att producera minst 10 kg honung per bikupa fram till
oktober månad. Ytterligare 10 bikupor kommer att införskaffas eftersom det
finns kapacitet att hantera även dessa.

Jordbruksprojekt - Vi såg behovet av att utnyttja marken inom om-

Samaritens dricksvatten - Det finns goda möjligheter att sälja
”samaritens dricksvatten” i Mashuru och i närliggande områden. Tillsammans
med teamet i Rongai planerar medarbetarna i Mashuru att transportera stora
mängder av dricksvattnet till Mashuru för att kunna sälja till folket. Detta blir en
positiv effekt för att öka New Life Missions inkomstbärande projekt. Medarbetarna arbetar som ett team på alla områden för att säkerställa goda resultat.

rådet på huvudstationen i Ongata Rongai. Personalen kommer därför hjälpa till
att odla olika grönsaker. Både teamet från Mashuru och Rongai är aktiva och
hjälps åt med odlingarna. Projektet är påbörjat och resultatet hitintills är väldigt
positivt. Några av de grönsakerna som odlas är kål, spenat och tomater.

Alice med sina barn i den lilla bostaden på ca tio kvadradmeter utan el.

Även om regeringen uppmanar medborgarna att stanna hemma och
upprätthålla socialt avstånd så praktiseras inte säkerhetsåtgärderna av alla.
Det är en varm, solig eftermiddag när vi besöker slummen ”Kware” Här
märker vi snabbt att ovanstående åtgärder inte följs och livet fortsätter som
vanligt. Många sitter och tar det bara lugnt, en del män kastar pil medan
barnen tycker om att spela fotboll. Det är på den närliggande lekplatsen längs
Gatakagatan som vi hittar Joshua Mulembo, en förmånstagare av Samaritens
Barnhem, hans mor (Alice Adisa) pratar med en granne när de tittar på en
grupp barn som leker.

Joshua berättar att för det han plockade ihop fick han 5 shilling (50 öre) som
han sedan köpte «Kangumu» för, ett litet bröd.

Livet har inte varit lätt för barnen på grund av brist på mat. Alice berättar

Tack för att du vill vara med och ge en extra
sommargåva just till detta!

När de är hemma studerar inte barnen eftersom böckerna lämnades kvar i
skolan. Joshua och hans yngre syster hjälper till hemma genom att samla ihop
ved från buskar i närheten som de använder till matlagning. Deras gasbehållare
tog slut och de har inte råd att köpa en ny eller kol.
Mathjälpen som donerats av New Life Mission har haft en mycket positiv inverkan
på familjen. Alice kunde mala majs som användes för att laga «ugali» till sin
familj. Hon har en liten köksträdgård bredvid sin dörr där hon odlar fram olika
Alice är ensamstående mamma med fyra barn, tre flickor och en pojke. Hon grönsaker för att laga mat till sina barn.
Alice som går på medicin varje dag, är mer än tacksam eftersom hon har något
har också en kusin inneboende hos sig då hennes hus låstes på grund av
obetalda hyror. Familjen bor i endast ett rum. De har ingen säng så de sover att äta innan hon tar sina mediciner. Den balanserade dieten som givits har
förstärkt hennes immunitet och hon är starkare än tidigare.
på golvet. Det finns inga möbler i huset förutom en trasig stol. Vatten är en
lyx för dem eftersom de inte har råd att köpa vatten för att dricka, laga mat
”Gud välsigne New Life Mission för att ni kom ihåg mig och mina barn i
och tvätta. Hon säger att de går till den närliggande Mbagathi floden för att
dessa coronatider. Jag kan duka fram mat på bordet och det har hindrat mina
tvätta sina kläder.
barn från att gå på gatorna för att tigga mat eller plocka skrot för att sälja ”,
säger Alice.
Hon arbetade som dagsarbetare i den angränsande förortsstaden Karen
på en plats som heter Hardy. Hon tvättade kläder hos olika familjer för att
Matprogrammet fortsätter! Ingen av oss vet hur länge denna
försöka försörja sig, men i sviterna av coronaviruset förlorade hon jobben efpandemi skall fortsätta. Men i Kenya råder det fortfarande
tersom familjer inte längre ringer efter henne. Alla är rädda för att få viruset
strikta restriktioner vilket gör att det vardagliga livet som
och vill inte ha folk i sina hem.
allt jämt har varit mycket svårt för många fortfarande är en
“Nilikua naenda kwa Wahindi huko Hardy kufua lakini siku hizi hawatuiti.
katastrof. Därför måste vi fortsätta vårt matprogram till de
Wanasema tutawaambukiza corona ”. (Jag brukade åka till Hardy för att tvätta
mest utsatta familjerna i slummen och ute bland massajerna.
kläder i hinduernas hem, men nuförtiden ringer de inte till oss. De säger att
Mycket av tid och resurser med ekonomin och personalen går
vi kommer att smitta dem med Corona), säger Alice.
till arbetet med matdistributionen.
att sonen hade börjat plocka «chengo» som är skrot, för att sälja till svetsare.

Fastighetsförvärv

New Life Mission har under våren förvärvat fastigheten Ydre, Hestra 1:4 på
Hestravägen 10 i Ydre.
- Det är den fastighet där vi tidigare har hyrt kontorslokal för New Life
Mission samt där Secondhandbutiken Bariki hyr sina lokaler, säger Bengt
Johansson v. ordförande för New Life Mission.
- När fastighetsägaren gav till känna att fastigheten var till försäljning
började vi att fundera på vad som händer med secondhandbutiken om en
eventuell ny ägare väljer att använda lokalerna till något annat. Då har vi
inte stora möjligheter att starta upp någon annanstans och där med riskerar
vi att tappa en stor intäkt till vårt arbete i Kenya, fortsätter Bengt.
- Vi hade två krav på ett eventuellt köp. Dels att fastigheten skulle vara
helfinansierad så inga insamlade medel skulle användas till köpet. Detta har
löst sig på ett fantastiskt sätt.

Och för det andra var det viktigt att de hyresintäkter som i dag finns på fastigheten täcker de årliga driftskostnader samt ränta och amortering på fastighetslånet.
Vi ser att denna affär även kan ge ett litet överskott till verksamheten. Men
framför allt har vi säkrat framtiden för Secondhandbutiken och vårt eget säte
med kontoret i Hestra, avslutar Bengt Johansson som är glad att en helt enad
styrelse fattade detta beslut.

NY HEMSIDA lanserades för drygt två månader sedan. Det har varit flera
som har arbetat med den men vi vill särskilt rikta ett stort Tack till Clara Waleng
och Anna-Carin Hagström som har varit motorerna i detta projekt. Gå gärna in
och läs om arbetet och hänvisa andra till sidan. Här kan man smidigt ge en
gåva, registrera sig som Autogiro-givare, starta en egen insamling mm.

Gå in på: www.newlifemission.se
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Nya styrelsemedlemmar för Stiftelsen New Life Mission
Vi har nyligen haft årsmöte för Stiftelsen New Life Mission och vill här passa på att tacka de medlemmar i styrelsen som efter
många år nu valt att lämna sina uppdrag samtidigt som vi är glada för våra nya medlemmar som valdes in vid samma möte.
Johny Martinsson Österbymo, Sivert & Birgitta Andersson Rydsnäs, Lena Johansson Nässjö är de medlemmar som nu lämnar
sina uppdrag. Vänner som under många år har stått med i arbetet och gjort att New Life Mission har vuxit till vad det är idag.
Ett flertal gånger har de varit i Kenya och fått se och uppleva det arbete som New Life Mission bedriver.
Trots att de nu lämnar sina uppdrag i styrelsen vet jag att de alltid kommer att vara goda ambassadörer för New Life Mission,
bland annat genom deras olika engagemang i de två secondhandbutiker som stödjer oss i Nässjö och Hestra.
Styrelsen vill tacka för de många år som ni troget har arbetat med olika styrelsefrågor och vi vill även framföra hälsningar
från vårt team i Kenya med ordförande Andrew Mungai som hälsar och tackar för gott samarbete.
Vi önskar er Guds välsignelse i fortsättningen.
Styrelsen för 2020 och framåt
										
Karl-Erik Hagström
Matilda Eklund
Mikael Nimmersjö
Ydre, Ordförande

Tranås nyval
sekreterare

Mitt engagemang för NLM startade då jag som 19-åring reste
ner till Kenya för att besöka Bengt
och Eila Sundh som grundade
organisationen 1978 just i Kenya.
Det som skulle vara tre veckors
semester har idag blivit 37 år. Jag
gifte mig med deras dotter Annikki 1987 och tillsammans har vi
arbetat i Kenya fram till 2004.

Jag har alltid haft ett engagemang
och ett driv att hjälpa andra.
Beroende på var jag befunnit mig
i livet har det skett på olika sätt.
Ibland hemma i Sverige, ibland
genom volontärarbete utomlands.
När jag stötte på NLM så berördes jag i hjärtat. Och när
jag fick möjlighet att resa till Kenya och se en del av projekten såg jag att arbetet gör skillnad för människor. Där
och då visste jag att jag ville vara med i detta arbete.
Jag är utbildad socionom och har arbetat med socialt
arbete professionellt i flera år.

Bengt Johansson

Nässjö, v. ordförande
Gift sedan 39 år tillbaka, tre barn
och fem barnbarn.
Jag har arbetat hela mitt liv hittills
med sälj- och marknadsföringsfrågor
på ledningsnivå.
Mina intressen är förutom skog och
mark, min familj. Jag känner mig
väldigt tillfreds med att få jobba
med välgörenhet nu.

Heléne Karlsson
Ingarp, kassör

Jag är en tjej som är uppvuxen och bor i Ingarp och tillhör
Equmeniakyrkan här.

Linda Övrehus Sundh,
Landsbro, Ledamot

Sedan 1987 har jag varit engagerat
i NLM. Jag har alltid haft ett stort
missionsintresse och åkte första
gången ner som turist och sedan
volontär 1987. Efter det blev det att
jag jobbade två perioder i Kenya
på NLM som missionär. Det är en tid som jag i dag kan se
tillbaka på som några av de bästa åren av mitt liv.

Secondhandbutiker som stöder
New Life Mission
Öppetider (pga. Corona):
”Bariki” i Hestra, Ydre
Lördagar 9.30 - 14.30
Butikens telefon 076-14 26 702
”Källan” Fiskaregatan 1 Nässjö
Lördagar 10.00-14.00
Maria Bernhardsson 070 - 985 12 00

Stöd New Life Mission.

Jönköping nyval, ledamot

Jag är engagerad i NLM p.g.a.
att när man har sett hur
människor har det ute i vår
värld kan man inte bara låta
det vara. Jag vill på detta sätt
kunna bidra så att barn och ungdomar kan få en bättre
start i livet. NLM har berört mig med sitt otroliga arbete
så jag har mitt hjärta i Kenya och i deras arbete.

Kontakter:

New Life Mission
Box 2, 573 74 Ydre
info@newlifemission.se
www.newlifemission.se
Bank Giro 900-4698
Bankkonto 8158-8 4665300-2

Jag har hört om och känt till NLM i
många år och känner mig privilegierad att nu få vara med som en liten
kugge i maskineriet. Afrika har alltid
legat mig varmt om hjärtat då jag
själv växte upp som missionärsbarn
i Burundi och Rwanda till och från
tills jag var 13 år. Senare jobbade jag en period i Burundi
1993 och i Bosnien 1999 med mission och bistånd.

Annikki Hagström

Ydre, Operativ ledare
I hela mitt liv har jag varit
i
kontakt med mission. Jag älskar
Kenya, där är jag född och känner
mig hemma. Som missionärsbarn har
jag under många år haft förmånen
att växa med organisationen New
Life Mission.
Min glädje och tillfredställelse som
operativ ledare är att se vad resultaten av New Life Missions
stöd och förböner betyder i många människors liv.

Styrelse:

Karl-Erik Hagström, ordförande 070-5478125
Bengt Johansson, vice ordf.
Matilda Eklund, sekreterare
Annikki Hagström, operativ ledare 070-6014593
Heléne Karlsson, kassör
Linda Övrehus Sundh, ledamot
Mikael Nimmersjö, ledamot
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