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Kära vänner!

Nu har höstmörkret lagt sig och vi går mot en avslutning på år

2014, ett år som varit händelserikt på många sätt. Ofta upplever vi
kanske att arbetet bara rullar på och vi ser inte så stora förändringar.
Men det är just de vardagliga tingen som gör så stor skillnad, det ser
kanske inte så mycket ut just den dagen, men lägger vi ihop allt så
framträder straxt bilden av stora resultat och förändringar. Nya barn

kommer in på våra olika barnhem, barn som får möjligheten att börja
skolan, unga flickor får yrkesutbildning, nya familjer får hjälp i vårt
sociala arbete. Ja, varje dag sker det insatser som för stunden kanske
ser ringa ut men som i en människas liv är avgörande.
Med frids hälsningar genom
				
Karl-Erik Hagstrom,
					
ordförande

Soptomt blev lekplats
Vårt lilla område i Ongata Rongai, utanför Nairobi, börjar bli trångbott. De öppna fria ytorna blir mindre och efterfrågan på

en bra lekplats för barnen har varit en fråga under året. En plats bakom barnhemmet där vi tidigare hade kor och hönor och
som blev ett område där det samlades skräp, har nu istället gjort i ordning. Nu är det nytt gräs och basketkorg och snart även
fotbollsmål istället för sopor. Det blev en härlig plats där barnen kan leka, spela, springa och bara roa sig.
I anslutning kommer vi också att bygga upp en fin uteplats där vi får uppleva utemiljö med bord och bänkar, som i en liten park
under de fina eukalyptusträden och den fina kiapelhäcken.
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Nya insatser i vårt sociala program
Virginia, som ansvarar för vårt sociala program,

efterfrågade möjligheten att få utöka matprogrammet
för de mest utsatta barnen i slummen. Många mentalt
handikappade barn har inte haft möjlighet att gå i skolan, det har inte funnits personal eller lokaler till detta.
Nu har regeringen beslutat att varje skola skall ha en
special avdelning för att ta emot dessa barn.
Men föräldrarna vill inte skicka iväg barnen pga. den
skam som de känner. Istället blir barnen inlåsta hemma
med risk för olika övergrepp. Genom att vi nu går in
och hjälper till med gratis skollunch för dem, så har
90 barn med någon form av mentalt handikapp börjat
komma till skolan och får del av någon form av träning
och utbildning. Vi jobbar just för tillfället med tre olika
skolor i detta projekt.

I Mashuru jobbar vi väldigt mycket med projekt ute i samhället, där fler

Gratis matbespisning lockar barn med speciella behov till skolan.

Varmvattensystem och ny tvättmaskin
Barnhemmet Samariten har snart varit igång 30 år

Svenska volontärer fixade 20 tusen kronor till tvättmaskin med Facebook!

och det börjar märkas då behov av olika reprationer
och underhåll gör sig påminda. Under oktober månad
installerades nytt varmvattensystem med det senaste
inom solarpaneler. Att ligga nästan under ekvatorn
med så mycket soltimmar, är det en fantastisk möjlighet till varmvatten för våra barn på Samariten.
Även en ny tvättmaskin med större kapacitet har
installerats. Våra tre senaste volontärer antog utmaningen de fick och skickade ut ett upprop till sina
facebook vänner hemma i Sverige. Snabbt resulterade
det i den respektfulla summan på 20,000 kronor.
Det blev även en lite summa över till nya hyllor och
en ny arbetsbänk.

Samaritens Barnhem
En syskonskara på tre pojkar och en flicka har vid två tillfällen blivit placerade på Samari-

tens barnhem genom barnavårdsmyndigheten. Först kom Leah och Flavian, deras mamma
blev tagen till häktet av socialen, som hade fått rapporter om att barnen levde under svåra
förhållanden. De blev ofta övergivna och fick klara sig själva. Med till häktet hade hon sina
två andra pojkar Ian och Joseph.
Efter en tid blev hon frisläppt mot borgen men fortsatte att missköta pojkarna som nu
började gå på gatan, tigga och söka mat för dagen. Åter kopplades socialen in och även
dessa pojkar blev placerade på Samaritens barnhem. Här har de en egen säng, mat och
möjlighet att gå i skola. Men framför allt en personal som ger värme och kärlek .

Egen säng, mat och
kärlek fick syskon som
levde på gatan.
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Socialt näverk
stöttar
och hjälper
barn och ungdomar får möjlighet till hjälp och utbildning. Matprogrammet,
som vi startade för några år sedan, har vuxit till att över tusen barn får skollunch varje dag i tjugo olika skolor.

Som vi tidigare har skrivit om jobbar vi med information och spridning av

kunskap i frågor gällande könstympning, barnäktenskap mm. Detta projekt
har under året vuxit starkt. Utöver de tre stora seminarier som vi har ordnat
på olika skolor för 700 hundra ungdomar, besöker vårt team tjugo skolor
regelbundet med undervisning om barnens rättigheter men också deras
skyldigheter. På dessa skolor träffas också personal och de lokala ledarna
tillsammans med representanter från familjerna. Det är viktigt att inte bara
barnen får kunskapen om sina rättigheter, utan även det vuxna samhället.
Viktigt är att skapa kunskap utifrån den tradition som råder, så vi inte skapar
konflikter mellan generationerna, utan bygger en medvetenhet om vilka rättigheter och skyldigheter som råder.

Från varje skola har man valt ut fem elever som blir tränade till ambas-

sadörer för dessa utbildningar och som sedan med hjälp av vårt team skall
starta lokala skolföreningar där målet är att jobba med just dessa frågor
I samband med detta har ett så kallat nätverk i sociala medier startats för
att snabbt sprida information och att också vara ett medel för att stötta och
hjälpa varandra i olika frågor. Detta projekt är bara några månader gammalt
men har redan haft ett enormt genomslag i det dagliga livet.

En av våra flickor som ingår i gruppen som ambassadörer träffade bara ef-

ter ett par veckor en svårt sargad flicka endast fjorton år gammal som hade
kraftiga blödningar och var mycket rädd. Under samtalet med henne fick
hon fram att flickan hade blivit våldtagen av en man hemma som vaktade
pappans boskap. En företeelse som är mycket vanlig och som ingen tar notis
om, och skulle det rapporteras så mutas oftast myndigheterna av mannen
och det sopas under mattan. Vad har en lite flicka att säga till om? Men vår
flicka endast själv bara femton år, viste nu vad deras rättigheter är och tog
med sig den utsatta flickan till vårt team och påbörjade en rättsprocess mot
den anklagade mannen. Under hela tiden fick de stöd via de sociala medierna om vad de skulle tänka på, vem de skulle kontakta, ta bilder på polis
rapporter, att ta flickan till läkare som dokumenterade skadorna och de följde
även med polisen då mannen häktades och under hela rättegången fanns
det massor av ungdomar samt vårt team och flickans familj som bla fått ekonomisk hjälp med sjukvård och transporter både till sjukhus och domstolen
för att kunna följer upp detta. Dom har i skrivandets stund ännu inte fallit.
Händelsen är naturligtvis mycket tragisk för flicka och familjen, men vi
hoppas att vår närvaro och skapandet av en medvetenhet skall få dessa
händelser att minska, då vi även involverar lärare, lokala ledare och andra
myndighets personer i våra undervisningar och att tillsammans samverka till
att skydda och ge barnen de rättigheter som de skall ha.
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Massajerna odlar bättre med droppbevattning

Vatten är för många en ständig bristvara. Det är inte självklart att man har rent vatten att dricka. Under de många år som New Life Mission

har arbetat med olika vattenprojekt har vi nu börjat se en större medvetenhet hos massajerna. Fler och fler börjar själva odla sina marker med
små grönsaksodlingar. Dels för husbehov, med även för att kunna sälja på den lokala marknaden. Små loka grupper går samman och genom att
samla regnvatten får de tillgång till droppbevattning under nästan två tredjedelar av året. Detta gör att man får en bättre balans i sina kostvanor.

”Undrar vad det blir för julklapp i år?”
Varje år vill vi vara med och skapa en julstämning till alla de barn, ungdomar, familjer och personal som på olika sätt finns med i vårt arbete
i Kenya. Det handlar om att Virgina, vår socialarbetare, bjuder in alla familjer till en lunch på Missionen i Onagta Rongai där de får träffas och
umgås och känna att just den dagen är speciell. Med sig hem får de en stor kasse med olika saker i, en filt, matvaror, kläder och annat som
gör en liten skillnad just då. En ”julkasse” kostar 300:- och ca 50 familjer får en sådan via vårt sociala program.

Personalen och barnen på Samariten firar traditionsenligt sin jul den 19 dec med julgåvor

och en härlig jullunch, alla är tillsammans. Lekar och mycket sång är ett
stort inslag i firandet. Även i Mashuru på KariAnne hemmet och Mariahemmet firas Jul tillsammans med all personal som jobbar där.
För att göra dessa festligheter möjliga och uppfylla den stora förväntan som finns vill vi vädja till er även i år att vara med och ge
en extra generös gåva inför Julen. För att Emma och hennes personal
skall hinna med detta vill vi kunna skicka ner detta i mitten av december.
Vi har under åren upplevt att ni alltid gjort det möjligt för oss att ge barnen och
personalen den extra uppskattning som vi alla önskar just vid Jul. Därför vill vi redan nu
tack för den gåva som ni ger. Märk den med ”Julgåva” så ombesörjer vi att den kommer ner
och blir till stor glädje för många.

Några barn i slummen hittar olika tinga att leka med.

Undra vilket bilmärke de fantiserar om att det är?

Kanske en hjulbil
finns med på
årets önskelista?

New Life Missions fina almanacka 2015 kommer till dig i slutet av december!
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