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Kära vänner!
I slutet av juli reste Kikki ner till Kenya för att under tre månader dels arbeta med missionen,
då den kenyanska ledningsgruppen bett Sverige om hjälp för att arbeta med nya strukturer och
organisations frågor. Arbetet i Kenya är ständigt växande och de kenyanska medarbetarna gör
att gigantiskt arbete som kräver mycket tid och engagemang.
Men trots att mycket tid går åt att sitta i möten och sedan implementera de beslut som fattas är
hon varje dag delaktig i det som sker på de olika barnhemmen och i de sociala projekten.
Vi har alldeles nyligen fått hem rapporter om nya barn och ungdomar som kommit till bla.
Maria Hemmet och KariAnne Hemmet genom de sociala myndigheterna.
Här kommer några berättelser från de som senast kom till oss genom barnavårdsnämnden i
Kajiado. De har kommit från olika bakgrunder och familjer.
Bakgrunds historia till KAYIANGA NEENOI
Kanyanga Neenoi är 9 år och är helt föräldralös från Meto byn, båda
föräldrarna till Kayianga dog och lämnade 5 barn efter sig 3 pojkar
och 2 flickor som har fått flytta omkring och bo hos sina släktingar.
Kayianga pappa dog i TBC 1998 och mamman dog senare i cancer. På
Maria Hemmet får han den vård och omsorg som han behöver och han går nu i åk 2 på den
närliggande skolan.
Bakgrunds historia till EDWIN SENTEU
Edwin Senteu är 6 år gammal och saknar sin mamma som dog vid hans
förlossning. Han kommer från en by som heter Oloontulugum där han
bodde med sin pappa som inte var i stånd till att ta hand om honom
utan blev lämnad med farmor som är mycket gammal och har svårt att ge Edwin den hjälp
han behöver. Därför tog hon Edwin till barnavårdsnämnden som placerade Edwin på Maria
Hemmet, här han har börjat 1:a klass och enligt vår personal är han ett riktigt charmtroll.
Bakgrunds historia till SAMWEL SHEMBERE
Samwel Shembere är 10 år och även han helt föräldralös från en by som
heter Ilmungush. 2011 dog pappan och ett år senare dog även mamman
och lämnade 6 barn efter sig. Till en början tog Samwels stora syster hand
om hela familjen men med tiden hade hon svårt att kunna ge dem den
vård och omsorg som är nödvändig. Samwel blev placerad på Maria
hemmet och fick börja åk 5 på skolan.
Vi på New Life Mission hoppas att du har haft en skön sommar och vi kommer nu att skicka
lite löpande information via e-post och hoppas och ber att ni står med oss i att hjälpa dessa
barn och ungdomar som finns under vår omsorg genom de olika arbeten som vi bedriver i
Kenya.

Med varma frids hälsingar
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