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Endelig er sommeren her, og vi vil nyte Guds vakre natur. Vi har 
hatt en varm forsommer med svært høye temperaturer. I Kenya, 
derimot, har de hatt helt uvanlig store mengder regn.
Landet har vanligvis to regnfulle perioder i løpet av året.
I de siste årene har regnet i mars-juni og oktober-november vært 
veldig sparsomt eller helt fraværende. Landet begynte å komme 
seg etter et par år med kraftig tørke, dårlige avlinger, økende 
matvarepriser og sult. Så kom vannet, i enorme mengder. Jorda 
var ikke i stand til å ta imot. Oversvømmelsene kom.

Øverste leder i New Life Mission, Andrew Mungai, rapporterer 
at rundt 300.000 mennesker har blitt tvunget til å flykte fra sine 
hjem. Vi frykter at 20 000 storfe har druknet i vannmassene. 
Oversvømmelsen har også tvunget mer enn 200 skoler i landet til 
å stenge. Store investeringer i infrastruktur vil være nødvendig da 
både broer og veier har blitt vasket bort.
Flere tusen hektar med dyrket mark er oversvømmet.  Matprisene 
vil stige 
ytterligere.
Nå er 
problemet også 
smittsomme 
sykdommer som 
sprer seg med 
vannmassene.
Men Andrew 
er optimist 
med tanke på 
å hjelpe. New 
Life Mission 
har mange års 
erfaring med 
katastrofe respons. Gjennom et stort nettverk kan vi nå ut til de 
mest berørte familier, med hjelp til gjenoppbygging av hjem og 
skaffe mat og vann. Virksomheten med jeeplinjen er spesielt viktig 
akkurat nå. Den tilbyr mobil helsehjelp til personer som lider av 
ulike sykdommer, og får raskt ut medisiner.

Etter at vi besøkte New Life Mission i Kenya som frivillige, kom 
ideen om å gjøre noe for alle barna og ungdommene vi møtte.

Vi er seks jenter fra Tranås området i Sverige som har tatt initiativet 
til New Life Mission UNG.

Vi har startet en facebook-side der du som UNG FADDER kan bli 
med og følge arbeidet. Hjelp oss å fortelle om NLM UNG FADDER.

Engasjere deg og ta deg tid til å reise til NLM Kenya og prøve ut hva 
bistand og hjelpearbeid er!
Fortell oss om dine ideer og hva du tror vi kan gjøre i arbeidet med 
å hjelpe andre.

Du kan ordne din egen innsamling og spre www.newlifemission.no 
til vennene dine.

Du kan bidra med å bli UNG FADDER du som er mellom 
18 og 30 år: Gi fast 60-90 kr pr mnd til barnas fremtid!

VARME OG TØRKE SKAPER

HVORFOR

PROBLEMER

UNG FADDER?



Bakeriet skal produsere brød som er et primærprodukt for de fleste 
familier uansett bakgrunn. NLMs beliggenhet er veldig strategisk, 
med en befolkning på rundt 66.000 mennesker like i nærheten. 
Brødene kan også selges til 10 nærliggende skoler og mange 
lokale butikker og andre utsalgssteder. Kirkens medlemmer og 
NLMs egne virksomheter kan hente ut masse brød. Fra før har vi 
det offentlig godkjente drikkevannet – nå kan begge deler selges 
fra Bakeriet!
Brød er lett omsettelig og vi tror det er en forretningside som kan 
være bærekraftig.
Vi transporterer brød lange strekninger, til Magadi og Mashuru 
fra Nairobi på grunn av mangel på bakeri i begge områder.
Inntektene fra bakeriet tar sikte på å støtte jenter og gutter fra 
slumområdet Kware. New Life Mission har en visjon om å utruste 
dem med selvfinansierende ferdigheter. Vil du hjelpe oss? Vipps 
din gave til nr 151515
Bilde, høyre: Kanskje Karianne-jentene kan jobbe på bakeriet?

Kirken i Mashuru begynner nå å bli ferdig! Gulv og vegger er pusset, og snart 
skal lydanlegg installeres! Mer info kommer! Kan noen tenke seg å gi penger til 
flere benker, så kirken kan fylles?

DET GÅR STADIG FREMOVER I

NYTT PROSJEKT! NÅ STARTER ARBEIDET MED

MASHURU
ENDELIG – NEW LIFE MISSION KENYA 

HAR FÅTT 

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



Ditt engasjement er nødvendig! 
Vil du være en månedsgiver som gir liv til en flott begivenhet? Ved å gi folk 
sjansen til å løfte seg selv, deres familier og kanskje hele deres situasjon til en 
lysere fremtid. Som en månedlig giver i New Life Mission kjemper du for Kenyas 
mest sårbare mennesker på en langsiktig og bærekraftig måte.
Gjennom årene har vi erfart hvordan individets egen kraft kan forandre livet. 
Vi har en god lokal tilstedeværelse og kan lytte til det som faktisk mangler 
og trengs for å forbedre menneskers situasjon. Vi kaller det hjelp til selvhjelp. 
TAKK for at du gjør en livsforandring for noen! 
Pengene dine blir brukt der New Life Mission vurderer at behovene er størst og 
hvor de får mest utbytte for barna. 

Personopplysninger GDPR 
Du som bidrar til å gi liv til barnas drømmer gjennom New Life Mission, er 
svært viktig for oss. Vi ønsker at du skal føle deg trygg, og vi beskytter alltid 
personvernet ditt når vi håndterer dine personlige opplysninger. Vi behandler 
aldri dine personlige opplysninger i lengre tid enn det er tillatt. Du har også 
flere rettigheter i henhold til EUs databeskyttelsesreglement GDPR, inkludert 
informasjon om hvilke av dine personlige data vi behandler. Vi kontrollerer at 
de er riktige og at du kan få slettet dine data. Vi sørger for at brannmurer 
og antivirusprogramvare er oppdatert for å beskytte dataene dine. Hvis du 
vil vite mer, endre eller sletter personlig informasjon vi har samlet om deg, ta 
gjerne kontakt med oss via e-post info@newlifemission.no.  Les mer om vår 
personvernpolicy på vår hjemmeside www.newlifemission.no under ”Om oss” 
–fanen. Hvis du har mottatt dette brevet og ikke lenger vil være i vårt register, 
kan du gjerne kontakte oss!

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 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!

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

I løpet av måneden har vi ansatt en ny ”mor” som er 35 år gammel. 
Hun har et stort hjerte for barna, og har allerede startet sin jobb.
Delphine forteller også at de ansatte deltok på et 3-dagers seminar 
med temaer som:
-Barn har rett til å motta hjelp med vitnemål i barnevernretten. Det 
skal etableres et eget rom i rettssalen hvor barnet kan føle seg trygg 
og ikke bli utsatt for den anklagedes påvirkning.
-Barnets utvikling og helse, handlingsplan for oppførsel, deltakelse 
og disiplin.
- Å følge barnas utdanning og lekser er noe vi prioriterer, og derfor 
har vi delt barna inn i grupper med en lærer som støtter.
- Etter regelmessige besøk til kvinnefengselet har mange små barn 
kommet til Samaritan barnehjem, mens mor avtjener sin straff.
Delphine avslutter sin rapport med noen få linjer om hvordan barna 
blir gjenforent med familiene sine eller i noen tilfeller adoptert. 
Tvillingene Isaya og Emily har bodd på Samarithan i to år. I løpet av det 
siste året har begge foreldrene besøkt dem, og forrige gang bodde 
moren sammen med barna i en hel uke. Under hjembesøk i masailand 
møtte barna de andre halvsøsknene sine, og for første gang kom de 

i nærheten av 
kyr og geiter. I 
løpet av august 
flytter de hjem 
for godt. 

NYTT FRA SOSIALARBEIDER 
DELPHINE PÅ BARNEHJEMMET 
SAMARITAN

-ingen tvil om at 
tvillingene har hatt 
det bra på New 
Life Mission - her 
ser dere utviklin-
gen fra de kom for 
2 år siden og frem 
til idag


