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Susanne Madsen
Født den 5. marts 1956.

Uddannet plejehjemsassistent i Brande 1977.

Gift med murer Leif Madsen.

Udsendt januar 1994 til Kenya af    
Betaniamenigheden i Blåhøj.

nyt Fra kenya

kære SMF venner!
tak til SMF       
Vi vil hermed gerne benytte anledningen til at 
takke SMF for det gode samarbejde og hjælp 
igennem den tid vi har været i Kenya.
Vi er meget taknemmelige for den forbøn og 
økonomiske hjælp, vi har fået fra SMF.
Vi har flere gange fået hjælp til medicin og ho-
spitalsudgifter.    
Det sidste vi oplevede var at få 4000 kr. fra SMF 
til hjælp til operation af en lille drengs fødder, 
da han havde klumpfødder og ikke kunne løbe 
som alle andre. 
Drengens familie bor ved lossepladsen og 
drengen går på NLAIs børnehaveskole ved los-
sepladsen i Nakuru. 
Hans familie, som er meget fattig ville aldrig have 
muligheden for at betale for denne operation, 
så de er meget taknemmelige.

David, som drengen hedder, blev opereret i maj 
måned og går nu til genoptræning og vi glæder 
os til at se ham løbe rundt igen. 

SMF stævne på nyborg Strand       
I år havde vi den glæde at deltage i SMFs Års-
møde på Nyborg Strand, hvor vi mødte mange 
forhenværende og nuværende missionærer fra 
mange forskellige steder.
Det var meget opmuntrende at snakke med 
andre missionærer, som tjener forskellige ste-
der i verden, og vi alle havde det fælles mål at 
udbrede kendskabet til de gode nyheder om 
Jesus Kristus.
På et af møderne fik vi også mulighed for at 
fortælle lidt om NLAIs arbejde i Kenya.
Vi synes at SMF gør et rigtigt godt stykke arbejde 
og er til hjælp og opmuntring for rigtig mange 
missionærer.
Må Gud rigt velsigne jeres arbejde fremover. 

Skolebyggeriet er betalt                
Som vi skrev i sidste nyhedsbrev, så er den nye 
skolebygning færdigbygget, og vi havde indvielse 
18. marts med mange indbudte gæster fra både 
Danmark, England og Kenya.
Skolebygningen har nu været i brug i over 3 
måneder, og alle er begejstrede for de nye 
faciliteter.

Indvielses festen 
af skolen.
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Med stor glæde og taknemmelighed til Gud 
og mennesker, kan vi fortælle, at alle de nød-
vendige midler til betaling at skolebygningen er 
kommet ind. Vi har nu ikke gæld på bygningen.

tak til alle som har hjulpet til     
Vi vil gerne benytte anledningen til at takke hver 
enkelt, som har været med til at gøre det muligt 
at bygge denne flotte bygning og dermed hjælpe 
meget fattige børn til at komme i skole og få en 
god start på en uddannelse. 

Drengehuset     
Nu gælder det indsamlingen til det nye dren-
gehus, som vi var begyndt at samle ind til, før vi 
startede på skolebygningen.
På særskilte kontoer for »Drengehuset« står 
stadig de indsamlede ca. 360.000 kr. Vi har fået 
lavet tegninger og regnet på prisen, og det ser 
ud til, at byggeriet af drengehuset på ca. 850 m2 
vil beløbe sig til omkring 2 mio. kr.
Huset på 3 etager skal have opholdsrum og 
spisesal til drengene, toiletter og bad,
køkken og adskillige soverum, så der i alt bliver 
plads til henved 100 drenge. 
I Kenya er det meget brugt med konkurrencer 
imellem skolerne indenfor mange forskellige 
områder. 
NLA-skolen klarer sig utrolig godt i konkurren-
cerne i sport, musik, drama og andre aktiviteter. 

I sidste termin kom de helt op på at deltage i 
musik konkurrencen på landsplan, hvor de fik 
en god placering. 
Der er stadig nogle af drengene fra skolen, som 
er på rugby landsholdet for drenge under 16 år.
De har været i andre lande for at spille interna-
tionale kampe og klarer sig rigtig godt.
Vi er meget taknemmelige for de dygtige lærere 
og instruktører, som utrætteligt arbejder med 
børnene.

eunices 
vidnesbyrd    
Jeg hedder Eunice 
Wanjiru og er 22 
år gammel.
Jeg er en person-
lig kristen og op-
lever Jesus, som 
en naturlig del af 
mit liv.
I 2004 flyttede jeg ind  
på New Life Girls House   
på grund af alle de problemer, jeg havde.
Jeg boede sammen med min stedfar og 5 sø-
skende. 
Min mor var meget plaget af sygdom og kunne 
ikke gøre meget.
Da jeg var den ældste, blev jeg sat til at lave en 
masse, men da min stedfar var meget voldelig, 
blev jeg banket adskillige gange og til sidst løb 
jeg hjemmefra.
Da det til sidst blev uudholdeligt, fik jeg mulig-
heden for at komme ind på pigehuset i NLAI.
Jeg var 11 år og kom i 5. klasse i NLA-School og 
blev glad for at gå i skole.
Jeg fortsatte i gymnasiet og fik muligheden for 
at komme på college og tage en uddannelse 
indenfor turisme. I dag er jeg uddannet rejse- 
og turistguide og elsker det arbejde. Det er min 
drøm at få mit eget rejseselskab en dag. 

(fortsættes næste side)Dramagruppe.

Eunice Wanjiru.
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Jeg ved, at der er mange piger, som 
lever under forfærdelige forhold, 
ligesom jeg gjorde, før jeg kom ind og 
bo i pigehuset.  Jeg beder Gud om, 
at endnu flere må blive hjulpet til en 
bedre fremtid. Jeg er så taknemmelig 
for jer, som har sponsoreret mig og 
gjort det muligt for mig at få en ud-
dannelse. Når jeg får mulighed for det, 
er det også mit store ønske at være 
med til at støtte nogle børn til en bedre 
fremtid, ligesom jeg er blevet hjulpet.
Må Gud rigt velsigne jer alle og ikke mindst 
Susanne og Leif, som jeg ser som min mor og 
far, og give jer et langt liv, så I må få lov at se 
mange frugter af jeres arbejde. 

Stella atwanis historie   
Jeg er overvældet af glæde, medens jeg skriver 
denne hilsen om alle de ting, som Gud har gjort 
i mit liv igennem NLAI.
Jeg startede i børnehaveklassen i NLA-school 
for mange år siden.
Med støtte fra NLAI fortsatte jeg min skolegang 
og færdiggjorde 8. klasse i 2006 med meget 
gode karakterer og blev derved inviteret til at 
gå på gymnasiet på Moi Secondary School.
Jeg fortsatte på kostskole på Wellspring Se-
condary School, hvor jeg i 2009 blev færdig med 
gymnasiet med gode karakterer.

Jeg blev optaget på Kenya Utalii College, hvor 
jeg tog en uddannelse indenfor hotel branchen, 
som jeg færdiggjorde i 2011.
I 2012 fik jeg arbejde på Jawa Resort og lidt 
senere på Lake Bogoria Spa Resort, hvor jeg 
nu arbejder.
Min taknemmelighed går først og fremmest 
til vores almægtige Gud, som altid er der for 
mig, og dernæst til NLAI, Susanne og Leif, Ann 
Mainer og manager Crispus Mwakai og til alle 
de ansatte hos NLAI.
Må Gud rigt velsigne jer for at hjælpe hundredvis 
af hjælpeløse og forældreløse børn og unge.
Også en stor tak til alle sponsorer, som gør 
det muligt for NLAI at hjælpe så mange børn 
og unge i Kenya.
Må Gud velsigne jer alle kære venner.

De kærligste hilsner
Susanne og Leif Madsen

Børnene siger tusind 
tak til jer alle for 

denne flotte skole.

Musikgruppen.

Et af klasse-
værelserne.6




