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LES MER OM DETTE:
Jul i Kenya
Nytt hjem til Massai familie
Underernært gutt på 10 mnd reddet
Bakeriet ser dagens lys

Det er mange måter du kan telle ned til 
julaften. Her på den nordlige halvkule 

tilhører advent og jul årets mørkeste tid, 
og mange tenner adventslys. Det er noe 

spesielt og stemningsfullt med advent. Vi blir 
påminnet om at Gud ga sin beste gave, hans 

sønn Jesus Kristus, for å gi oss mulighet for 
nærkontakt med vår skaper!

På New Life Mission er det ikke mørketiden 
men andre ting som gjør at barna forbereder 

seg på den kommende julehelgen. Med en 
ekstra julegave kan mange barn og unge 

oppleve stor glede og oppmuntring.



I førjulstida har barna besøkt Wilson Airport og 
nasjonalmuseet i Kenya.

- Det var første gang jeg var så nær et fly! På 
nasjonalmuseet så vi utstoppede dyr og lærte om Kenyas 
historie at de har funnet rester fra de første menneskene 
som kom til Kenya, sier en av jentene. - Begge deler var 
veldig spennende!

Alle barna venter så klart på julefesten. Den har blitt en tradisjon. En 
familiefest for barn og ansatte med god mat og underholdning. Og et 

spennende besøk av julenissen som deler ut julegaver.
Mange av barna som har slektninger forlater hjemmet i desember 

måned. Rebecka, for eksempel,  møter sine tjuefire søsken i julen! Det er 
fordi pappa har tre koner…

NLM holder julefest for barna i slummen. Den er høyt verdsatt. 
For barna og foreldrene i slummen er det en stor oppmuntring å kunne 

møte på den årlige julefesten. Julepakken inneholder ris, olje, mel, 
bønner og sukker, den gir stor glede.

Alle bildene er fra festen i fjor. Stor stas!

Etter 26 år bygger regjeringen en helt ny asfaltvei mellom Kajiado 
og Mashuru.  Vakre Mashuru ligger ikke langt fra verdens største 
frittstående fjell, Kilimanjaro (5895moh). Her har massaistammen levd 
i harmoni med dyreliv og uberørt natur i over hundre år.
New Life Mission har jobbet i Mashuru siden 1992.
Den største utfordringen gjennom årene har vært å planlegge og 
gjennomføre alle forsendelser fra hovedkontoret i Ongata til Mashuru 
(130 km)
Å arbeide i området med til tider ufremkommelige veier har krevd 
mye tålmodighet, tid og ressurser. Men med drivkraften i New Life 
Mission, å kommunisere Guds ord og kjærlighet, har vi klart å bygge 
et sosialt engasjement for barn og unge i Mashuru som har vært veldig 
betydningsfullt. 

JULEFEST OG JULEGAVER

ENDELIG NY VEI!

UTFLUKT



Et hjemmebesøk gjør stor forskjell for en ekstremt fattig familie som bor i 
et plateblikkhus med leirgulv langt ut i ”bushen” i Mashuru.
Som sosialarbeider er det utrolig vanskelig og fullt av følelser å oppleve 
at en familie har så vanskelige levekår. Hvordan kan man klare å bo med 
store hull i vegger og tak, ingen egnede senger og mangel på mat?
Det vanskeligste i jobben min er å ta vare på barn. Å møte reaksjonen når 
guttene på 5 og 7 år må skilles fra familien. Selv ser moren seg tvunget til 
å ta den sannsynligvis vanskeligste avgjørelsen i hennes liv: å forlate barna 
sine for deres eget beste.
Samtidig føler hun dyp takknemlighet til at New Life Mission er i stand 
til å gi guttene en plass på Maria hjemmet hvor de vil få det bra og blir 
tatt vare på. På grunn av de vanskelige omstendighetene i hjemmet skal 
guttene bo på Maria hjemmet mens innsamling til et nytt hjem pågår.
Vil DU hjelpe til med dette? 
Vipps til: 151515
Merk gaven med: Nytt hus for familien i Mashuru. Takk!

På Stord bor det barn som gjerne hjelper barn som ikke har det så bra..  
Flere elever på 5.trinn ved Leirvik Skule bestemte seg for å samle inn penger 
gjennom å arrangere loppemarked i Skotlio i sommer. 
Pengene de fikk inn skulle gå til Leirvik Skule sitt skoleprosjekt på 
barnehjemmet Samaritan i Ongata Rongai.
Skolen har støtta dette prosjektet i over 20 år.
Nore Elise Hauan og Severin Langaker har hatt hovedansvaret for å arrangere 
loppemarkedet. Barna samla in 523 kroner, en flott innsats som kommer til 
nytte og glede hos barna i Kenya.
Vi i New Life Mission Kenya syns det er fantastisk at elevene har engasjert 
seg for å hjelpe barn som ikke har det så godt som dem selv.
Tusen takk Nore Elise og Severin!

Sosialkontoret og Samaritan samarbeider for at en liten gutt skal 
få den næringen han trenger. Mor klarte det ikke. På NLMs base i 

Ongata Rongai kommer folk med alvorlige livssituasjoner for å søke 
hjelp og støtte på det sosiale kontoret.

I dag har både Virginia og Emma fått besøk av en mor med sin 10 
måneder gamle sønn. Den lille gutten er ekstremt underernært og 
sårbar. Moren har 7 barn og er gift med en fattig mann som ikke 
ville innse at barnet trengte hjelp. Moren er deprimert og forteller 

at hun allerede planla å forlate sønnen like etter fødselen.
Under tidligere besøk på kontoret har hun fått morsmelkerstatning 

til sønnen hennes. Etter et hjemmebesøk har imidlertid Virginia 
avdekket at mammaen har gitt morsmelkerstatningen til de andre 

større barna. Gutten har ikke gått opp i vekt slik som planlagt.

Ettersom situasjonen nå har blitt kritisk har vi sammen med 
barnevernet tatt en rask beslutning om at den lille gutten skulle 

tas inn på Samaritan barnehjem. For gutten stod avgjørelsen om 
liv eller død. Det var så berørende for personalet å se et så lite 

menneske så svakt.
Han ble innlagt på sykehus den første uken hvor han mottok ulike 

kosttilskudd og vitaminer som han manglet. Målet er at gutten skal 
kunne gjenforenes med familien etter en stund.

Mange av barna på barnehjemmet var underernærte og svake 
når de først kom hit, forteller Faith som jobber som mamma på 
barnehjemmet. - Vi føler oss stolte og håpefulle når vi ser disse 

barna i dag, sunne, friske og velfungerende.

FÅR NYTT HJEM TIL JUL

HJELP FRA STORD

GLEDE PÅ SAMARITAN 
BARNEHJEM



ALT DU TRENGER FOR GOD REKLAME
Tlf: 91 57 88 99 - eplehagen.no

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

Ute på en av klinikkene tar sjåføren Simon og sykepleier Steven vare på 
pasientene. Steven er 26 år gammel og er veldig lidenskapelig opptatt 
av sin jobb. Han tar tid til å forklare og svare sine pasienter med stor 
innlevelse og respekt.
Under et hjemmebesøk fikk Steven se konsekvensene av medisinman-
nens råd til en sytten år gammel gutt som hadde et benbrudd. Gutten 
var blitt advart mot å søke medisinsk hjelp, og nå hadde han alvor-
lige sår som luktet ille og kunne ikke røre på beinet som rett og slett 
begynte å råtne.
Steven var veldig frustrert og trist for at en ung person ventet og ikke 
søkte riktig omsorg i tide.
For noen uker siden fikk Steven ta imot en mamma med tvillinger som 
trengte akutt hjelp. Hun har totalt ni barn og er kone nummer to hos 
mannen.
Steven rapporterer at det var viktig å etablere et beredskapsrom på mi-
sjonsstasjonen i Mashuru hvor både mor og barn får pleie og omsorg. 
Mammaen skinner av takknemlighet fordi barna allerede har blitt mye 
bedre. Hun forteller at hun ikke klarte å kjøpe morsmelk til dem fordi 
det koster 150kr per uke. Nå har tvillingene fått all den ernæring, pleie 
og omsorg som de trenger.
Alle dere givere er en veldig støtte for å redde liv og helse, for både små 
og store.

I vintermånedene som nå har passert i Kenya merket vi at 
vannsalget gikk ned. Men nå er det på full fart opp igjen og 
gir 10.000 kroner i gevinst pr mnd! Det har kommet ønske 
om et tappesystem som muliggjør fylling av mange flasker 
samtidig. En jente er ansatt som vannselger, og rapportene 
tyder på at hun gjør en kjempejobb. Dette er viktig for at 
NLM kan dekke en del faste kostnader selv. Givere og norske 
og svenske besøkende har sett behovet for at misjonen også 
skal bli selvforsørgende med brød og bakevarer! Innsamling 
har pågått en stund, og arbeidet pågår mens penger samles 
inn. Nå tar bakeriet form! 
Dette blir en flott plass for de større barna å få seg jobbtre-
ning.

INNREDER 
AKUTT-ROM 
I MASHURU

VANNPROSJEKT 
OG BAKERI

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


