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Å eie lykke er noe som smitter i miljøet. Det kenyanske folket er 
veldig glade og har lett for å le. Langs veien ser du nesten alltid 
en glad person som vinker til deg. Det kjennes virkelig at folks 
positive holdning til livet hjelper dem gjennom alle de problemer 

som eksisterer.
På New 
Life Mission 
stasjonen 
utenfor Nairobi 
møter vi Emma 
og Robert 
som leder 
det daglige 
arbeidet.
I porten tar 
vaktmannen 
godt imot alle 
foreldre som 
følger barna til 

misjonens barnehage og førskole. 

New Life Mission driver en attraktiv førskole. Trygt utemiljø inne 
på misjonens inngjerdede område kloss inntil slummen Kware. En 
grønn lunge sentralt i Ongata Rongai. Godt kvalifiserte lærere 
med god opplæring. 

Hele 90 barn 
er registrert i 
virksomheten.

Til barnehagen 
kommer de aller 
minste barna fra 
det nærliggende 
slumområdet. 
De får et 
kvalitetsfylt 
avbrekk 
i hverdagen sin,
med læring, lek 

og moro. I mellomtiden forsøker mamma 
å finne et dagarbeid og en sårt tiltrengt inntekt til mat og husrom.
Hver uke søker mange nye familier til misjonens sosiale 
programmer. For det meste alenemammaer med sine barn, og 
kanskje enda en eller to små slektninger som de måtte ta ansvar 
for. Det er fortsatt et stort behov for det aller viktigste: å få nok 
mat.
På nyhetene appellerer myndighetene til å hjelpe Kajiado fylke 
som er hardest rammet av tørke og sult. Derfor fortsetter New Life 
Mission å sende ekstra penger til matdistribusjon også her.
Emma snakker entusiastisk om barnehjemmet Samaritan og den 
viktige omorganiseringen som er i gang. Dette er ett av New Life 
Mission’s innsamlingsmål for 2018-2019.
Hun forklarer at Samaritan vil avslutte en epoke med store 
barnegrupper, slik det har vært organisert siden 1985. 
- Nå er vi klare til å bytte til mer tilpasset omsorg for det enkelte 
barn og dets spesielle behov. Dette vil kreve mye planlegging, 
menneskelige ressurser og ikke minst finansiering.
Vi har tatt inn et bygningsteam som renoverer og bygger en ny 
familieenhet om gangen.

Sammen med vår nye sosialarbeider gjør vi nå en jobb med 
å evaluere de ansatte og skape et forum for diskusjonen og 
planlegging av ny strategi. 
Målet er at barnet skal få 
en sterkere tilhørighet og 
trygghet. Færre mennesker 
å forholde seg til med sine 
mest nære behov.
Vi får tips og ideer fra andre 
organisasjoner (som SOS 
Barnebyer). De har lang 
erfaring med barnehjem 
der man deler opp i mindre 
enheter for å skape mer 
familielignende hjem.
Jeg gleder meg til at både 
ansatte og barns engasjement 
skal prege prosessen. Målet 
mitt er å prøve 
å være tydelig 
i kommu-
nikasjonen, så 
vi kan skape et 
individuelt og trygt 
oppvekstmiljø for 
fremtidens barn 
og ungdom. 

Send din 
gave til 
«Ombygging 
av Samaritan» 
hvis du kan 
tenke deg å 
støtte oss i 
dette!

Å EIELYKKE
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«Ved å drikke Samaritan Drikkevann støtter du utsatte barn» 
står det på de flotte vannflaskene. Nå er vi virkelig i gang med 
vannsalget!  Det øker for hver måned. I februar ble det solgt vann 
for 10.000kr! Siden åpningsseremonien har salget gitt en inntekt 
på over 35.000kr. Dette er mye penger i Kenya. Resultatet er nå at 
184 barn i handicapskolen får lunsj hver dag!

Endelig er det her! Tenk, et svømmebasseng 
inne på misjonsområdet! Ikke mye er gøyere 
for barna enn å bade. SÅ trivelig at våre barn 
skulle få oppleve dette!
Gjennom innsamling til aktivitetsbassenget 
får mange barn nå muligheten til å lære 
å svømme, samt å leke og ha det gøy i 
vann. Dette er veldig spesielt for barn i 
Nairobiområdet. Hver dag er det opplæring 
med ulike barnegrupper. Også de større 
barna fra Kariannehjemmet og Mariahjemmet 
drar fra Mashuru og deltar i bassenget med 
stor iver! Av Karianne-jentene var det bare en 
som hadde badet før i sitt liv! En stor takk til 
alle som ga en ekstra gave til dette prosjektet. 
Uten tvil så hever dette barnas livskvalitet – det 
er lett å se!

PROSJEKT
SOM GJØR EN



På Karianne jentehjem har antall jenter som ankommer pga seksuelle 
overgrep økt. En 11 år gammel jente som ankom nettopp har stort behov for 
legehjelp etter å ha vært utsatt for omfattende og langvarige grove overgrep. 
Også dype sår i sjelen gjør at flere av Kariannejentene trenger hjelp til å 
behandle og helbrede skadene de er påført dem for å kunne gå videre i livet.
Takk for deres kjærlighet til oss, og all støtte!

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-opp-
drag i nettbanken din. 
Merk gjerne din gave med hvilket prosjekt du vil støtte.  

KONTAKTPERSONER:
Kari Anne Bakken, Egelandsaa 4700 Vennesla. 
Tlf 952 32 952

Linda Övrehus Sundh 0046-383 60063 (kveld)
“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.ovrehus@gmail.com

ALT DU TRENGER FOR GOD REKLAME
www.eplehagen.no

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

Henry ønsker å starte sin rapport med å dele sitt hjertes store 
utfordring med oss alle: OMBYGGING AV KIRKEN I MASHURU
Som kirkeforsamling tok vi ett stort skritt i tro med å utvide kirken 
til 250 sitteplasser. Den gamle kirken har lenge vært overfylt av 
mennesker. Vi takker Gud for familien i Norge som engang stod for 
bygging av den gamle kirken, og som nå donerte en større mengde 
penger slik at nytt tak og nye vegger kunne bygges i den kraftig 
utvidede kirken. Det kom også inn penger til å støpe nytt gulv.
Nå tror vi det er mulig at vi kan samle inn kr 50.000 for å pusse 
vegger, male, sette inn vinduer og dører. 
Pastor Henry forteller videre at han var svært bekymret for sine 
Masai venner pga tørken. De måtte se at mange kyr døde eller 
at de måtte selge dem til underpris. -Vi kjente at folk ble presset 
og stresset, noe som skapte motsetninger og konflikter. De svake 
og de minste barna lider mest. Det har derfor vært en stor glede 
å kunne sende ut sykepersonell med Jeep-linjen! De har virkelig 
blitt assosiert med «en reddende engel på hjul» i denne vanskelige 
tiden.
I skyggen av et tre venter pasientene tålmodig på hjelp fra den 
mobile sykepleieren. Vekta viser tydelig at altfor mange små barn 
ikke har fått nok mat. De må ha morsmelkerstatning for å få i seg 
riktig næring. Takk til alle dere som har sendt en ekstra gave til 
dette – det har reddet mange små liv!
I BEGYNNELSEN AV MARS KOM REGNET! Takk og pris! I løpet av få 

dager flommet elvene 
over sine bredder, for 
jordsmonnet klarer 
ikke å ta imot regnet. 
Folk er glade igjen, 
og vet at det snart 
kommer til å spire og 
gro så dyrene får mat 
igjen!

NY 
JENTE
TIL KARIANNE 
JENTEHJEM

Hvis du er interessert i å vite mer om New Life Mission, eller 
vil bidra med en gave, ta gjerne kontakt med Kikki Hagstrøm 
på info@newlifemission.se eller tlf +46706014593.

Vil du vite mer?

RAPPORT FRA DAGLIG LEDER 
OG PASTOR HENRY I MASHURU


