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Vi vill öka Nyhetsflödet:
Det är fantastiskt med ideellt arbete! I New Life Mission jobbar alla som volontärer, det betyder att vi jobbar frivilligt därför att

vi tror på vår sak! Men oj vad det är mycket att göra. Och det drar ut på tiden mellan nyhetsbreven och vi vet att det är viktigt att
ni alla får information om vad som händer. Vi har egentligen mycket mer att berätta än vad som får plats i brevet. Vi tror att
många av er – kanske de flesta – har mailadress. Därför kommer vi att börja skicka nyhetsbrev via mail. Vi sparar också en hel
del portokostnader. Har du inte tillgång till mail så meddela oss; då sänder vi vanligt brev till dig.
Nu ber vi er som har mailadress att sända oss ett meddelande till:

info@newlifemission.se

Bästa
vänner!
Hoppas att ni har haft en skön sommar, trots vädrets växlingar så hoppas vi att ni har kunnat njuta av någon
form av ledighet. Vi behöver alla få tid att varva ner, tänka på annat och bara rå om oss själva.
Det är med glädje som vi sänder ut detta nyhetsbrev som har fått ett nytt utseende, det går i samma
stil som vår informations folder. Vi har även förnyat vår logga och färgsättningen går i den kenyanska
flaggans färger.
Att få arbeta med ”Mission & Bistånd i samarbete för barnens framtid” är ett välsignat arbete som ger
så mycket glädje. Ni är den starka, trygga ryggraden för att det skall vara möjligt.

Karl-Erik Hagström
/ ordförande
Några av vära anställda i Kenya

Vad är New Life Mission?
Organisationen grundades i Nairobi 1978 av personer som såg stora hjälpbehov hos många unga
människor och barn. Genom sitt arbete i Kenyanska fängelser, fick de ofta frågan: ”Vad kan ni göra för
mig när jag blir fri?” Ett rehabiliteringsprogram för ex-fångar startades, som nu har utvecklats till yrkesskolor för ungdomar. Snart kom en fråga till, från fängelsets socialchef: ”Kan ni göra något för barnen
som har sina mammor i våra fängelser?” Då startade missionen barnhemmet Samariten.

Nytt rum

Nu, många år senare, har New Life Mission vuxit till en kristen Non Governmental Organisation (NGO),
med målet att ge så många unga människor som möjligt en bättre start i livet. Det gör vi bla genom
barnhemmen Samariten, Mariahemmet, Masai Flickor (som är utsatta för könsstympning), samt förskolor,
yrkesskolor, sociala program och många andra utvecklingsprogram av olika slag och med olika kyrkor.

• Vår huvustation finns i Ongata Rongai 20 km söder om Nairobi
• Vi har också Mashuru-stationen 130 km sydöst om Nairobi, inne i Masailand
• New Life Mission har ca 50 anställda Kenyanska medarbetare i Kenya
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STYRELSEN
Ordförande: Karl-Erik Hagström 070-54 78 125.
Sekreterare: Annikki Hagström, Kassör: Johny Martinsson
Övriga styrelse medlemmar : Bengt och Lena Johansson.

Småföretagare

New Life Mission
Box 2, 570 63 Österbymo

Livsglädje på barnhemmet Samariten

info@newlifemission.se
www.newlifemission.se

Stöd new Life Mission.

Bank giro nr: 939-0741

www.newlifemission.se

3 spädbarn
på en vecka

Flickor får skydd & utbildning

På barnhemmet Samariten är det nu 40 barn, vara av 6 spädbarn. Antalet barn ändrar sig snabbt det

fick jag själv erfara under mitt besök i Kenya i juni månad, då polisen kom med tre spädbarn, alla vid
olika tider men allt under drygt en vecka.
Det ena barnet kom den 12 juni en pojke på ca 10 månader satt övergiven vid vägkanten uppe vid

Ongata Rongais köpcenter kl 22.00 En god samarit tog barnet till polis stationen som senare kom
med pojken till oss. Eftersom vi inte hade något namn på honom så fick han namnet David Baraka ,
Baraka som betyder välsignelse på swahili. Ett fint namn på ett barn. Tänk att få vara med att skapa
den miljön så alla barn får känna att de är en välsignelse. Inte övergivna eller ej önskade. Nu kommer lilla David att vara på barnhemmet i sex månader om ingen ger sig tillkänna innan dess kommer vi
sedan att börja med processen att söka efter adoptiva föräldrar i Kenya.

Socialarb
etare
till barnhem och polis lämnar
en ny gäst
met Sama
riten.

Den 14 Juni, stod åter polisen

vid grinden, första tanken var att
de hade hittat mamman eller att
hon hade rapporterat saknaden av lilla David, men istället
kom dom med en liten flicka
på två månader. Flickan heter
Natasha enligt en granne som
kom tillsammans med polisen.
Enligt henne hade mamman och
pappan grälat vilket gjorde att
mamma lämnade hemmet. Någon
dag senare lämnade mannen
också huset och barnet. När grannarna nu hörde barnet skrika i två
dagar förstod dom att något inte
var rätt utan bröt sig in och tog
barnet med polisen till oss. Sex
dagar senare kom polisen med
föräldrarna för att hämta barnet
nu tillsammans med mormor som
fick i ansvar att se efter barnets
välbefinnande.

Mashuru: 12 nya platser för
flickor som söker skydd
I Mashuru växer arbetet hela tiden, samarbetet med Erikhjälpen ökar och

Efter tre månader i goda händer!

Dagen efter att jag rest tillbaka till Sverige igen, kommer det

tredje barnet, något som vi aldrig vänjer oss vid och hoppas vi
aldrig kommer att vänja oss vid det, för man önskar att det
inte skall behöva ske. En kvinna hittar ett övergivet nyfött
barn utanför ingången till ett BB i Ongata Ronagi. Troligtvis
en mamma som direkt efter förlossningen insett att hon
inte klara av det eller kanske inte kan komma hem med
det till sina föräldrar. Desperat lämnar hon barnet ihop
om att någon kanske hittar det och ger det möjligheten
till en framtid. Får vi någonsin vet vad som skedde?
Barnet som är en pojke fick namnet Michael skall
också vara hos oss i minst sex månader medan vi
ger tid till mamman att höra av sig. Där efter kommer vi att börja söka efter adoptionsföräldrar.

< Natasha.
Michael >

vi når fler och fler med hjälp på olika sätt. Ett fantastiskt arbete som vi
jobbat med under ett års tid är det så kallade boskaps projekt. Går ut på
att hjälpa de allra fattigaste familjerna, kanske änkor eller ensamstående
mödrar eller hela familjer som inte annars klara sig. De får hjälp med en ko
och sex getter. Under första året får de även hjälp med
veterinärt besök samt inseminering. Ett arbete som har
slagit väldigt bra ut och som kan göra att familjen klarar
att ta sig fram på egen hand, där de kan sälja avkommorna eller bygga upp en djurstam sakta.
Detta tillsammans med de olika vatten projekten som
möjlig gör att både kvinnogrupper och enskilda familjer
kan odla sina egna grönsaker i större och mindre skala
bidrar till en bättre näringsbalans.
Just nu står vi i slutfasen med den stora ombyggnationen på stationen i

Mashuru. KariAnne hemmets flickor för massaiflickor som söker skydd för
att slippa bortgifte och könstympning, skall snart få nya lokaler så vi kan
öka mottagandet till 25 platser istället för 13 idag. En hjälp som gör att
de får en möjlighet att utveckla sig till det som de själva drömmer om, där
grunden är att få gå färdigt sin utbildning och själva bestämma över sin
kropp. Varje år håller vi nu tre seminarier får både flickor och pojkar om
deras rättigheter och vilka risker man utsätter flickorna för genom dessa
grymma ingrepp. Vi kan ha 250 – 500 ungdomar på dessa seminarier som

vara ett par dagar. Viktigt också att pojkarna får vetskap och kunskap om vad
dessa ingrepp innebär.
Mariahemmets nya ombyggda lokaler är också snart klara, man sätter nu

innertaken i alla rum och därefter skall alla rum målas. När det är klart så flyttas
dom dit och de gamla lokalerna byggs om till ett centralkök och lager. På så sätt
kommer vi att kunna hålla nere matkostnaderna genom att
lag all mat gemensamt och varje boende hämtar maten där
och äter i sina respektive hus. Här kan vi även använda
personalen bättre som också arbetar mer tillsammans och
även växlar på de olika platserna.
En byggnad som stod klar redan i början på året var huset
för eleverna på sömnadsutbildningen. Som flyttade in i de
ombyggda förskolelokalerna då vi tidigare hade byggt en
ny skola. Här har de nu två stora rum och ett gemensamt vardagsrum med egna
duschar och tvättstuga. En stor glädje för dom att komma in i dessa fräsch fina
lokaler. Just nu är det 11 elever som går sömnadsutbildningen.
I och med att arbetet växer har vi även mött behovet av att anställa mer perso-

nal framför allt ute i de olika projekten, det har gjort att vi även har varit tvungna
att bygga till våra annars tidigare enkla kontor i Mashuru. Detta för att skapa en
bättre struktur, tidigare har allt administrerats från Nairobi 13 mil därifrån, men
då tekniken och mobiltbredband även idag finns i Mashuru så kan mycket flyttas
dit och spara på kostsam loggestik.

Second Hand butiken ”Bariki Kenya” i Hestra 13 km öster om Tranås, är nu väl inarbetad och vi har under
sommaren utökat öppettiderna med ytterligare en dag. Detta har visat sig vara en positiv satsning då försäljningen har ökat och
många kommer och lämnar in saker till försäljning. Vi har en trogen skara medhjälpare som arbetar varje vecka och är du intresserad av att hjälpa till så är du välkommen att höra av dig till oss. Pengarna från försäljningen går till det sociala arbetet som vi
bedriver i slumområdet ”Kware” i Ongata Rongai 20 km utanför Nairobi.

Öppettider: Måndag 1700-1900

Onsdag 1700-1900

Lördag 1000-1400

