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Tack att ni är med
och gör det möjligt!
Framtiden ljusnar
för många efter
en ny start i livet.

Det är med stor glädje som vi skickar detta brev till er. Vi upplever att det första kvartalet på året har varit så händelserikt. Både
med verksamheten i Sverige, men framför allt i Kenya.

Under 2013 såg vi en tendens till en minskning i insamlade gåvor men
de tre första månaderna 2014 har alltså varit bra och vi ser att vi är
tillbaka där vi behöver vara för att klara löften som vi åtagit oss.

Som ni säkert vet så driver New Life Mission nu två secondhand
butiker, dels ”Bariki” i Hestra Tranås, och nu även nyöppnade
”Källan” i Nässjö. När jag träffar personalen i butikerna möter jag
människor som är så inspirerade över att hjälpa andra behövande
människor. Generositeten att skänka ökar ständigt, alltfler kommer
med varor för inlämning – men framför allt, försäljningen stiger
ständigt. Första kvartalet i år visar ökning både i Tranå-Hestra och
i Nässjö. Nu gläds vi inte bara över fina siffror, utan främst över
resultatet detta leder till i vårt arbete att hjälpa andra.

Tack för att ni är med och gör det möjligt! Men trots allt som görs så
finns stora behov av nya ekonomiska medel. Vi ska bla. påbörja renoveringar av missionsstationerna, som har 30 år på nacken. Vi har ökade
personalkostnader och det är förändringar i inflationen mm.
Men vi ser goda möjligheter att hjälpa bla. genom våra butiker samt
genom riktade privata gåvor, dit du önskar göra en extra insatts.

Som jag så många gånger tidigare skrivit så är ni, som privata
gåvogivare, ryggraden för all vår verksamhet. Trofastheten att varje
månad bistå oss i arbetet bland barn och ungdomar på barnhem, yrkesskolor, förskolor, slummen och bland massaierna gör att vi tryggt
kan sända pengar. Det räcker till de Kenyanska vännernas budget för
att så många som mäjligt ska få en ny start i livet.

Förskola i nytt skick

Ni som har möjlighete, följ oss gärna på Facebook där vi ständigt
lägger upp nya inlägg. Om du ännu inte får våra nyhetsbrev via E-post så
hör av dej till oss eller gå in på vår hemsida www.newlifemission.se och
registrera dej där på vår första sida. (Detta brev går inte ut via E-post)
Vi i styrelsen för New Life Mission vill passa på att önska er en riktig
skön sommar och vi önskar er all välsignelse.
					
				
					

Under året har en omfattande renovering utförts på förskolan som i dag har 3 klasser med 30 barn/
klass i åldrarna 4-7år. Skoldagen är mellan kl. 08.00-16.00. måndag-fredag. 6 toaletter till pojkar och
flickor har fått nytt kakel och målarfärg, trasiga toaletter har bytts ut.I köket har en ny gasspis
inskaffat med 4 plattor och en ny arbetsbänk i rostfritt stål för storköks bruk. Vi har även skapat
större arbetsytor genom att ta ner en vägg till matförrådet som flyttats.
Kontoret har även renoverats med nytt golv och här fick vi rum med ett förråd.

www.newlifemission.se
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Förstärkning till kliniken i Ongata Rongai

Samaritens barnhem
Idag bor 44 barn med åtta anställda
som arbetar i schemalagda uppgifter
dag/natt, och en kokerska. Så här
glada blev personalen när de fick följa
med Kikki och köpa nya arbetskläder
och skor vilket var mycket uppskattat.
En underbar personal som lägger en
sådan viktig grund i barnen. När vi i
höstas träffade ett 25 tal ungdomar
som tidigare bott på Samariten och
som nu ville komma och hälsa på sin ”små syskon” som de kallade dem, blev vi
djupt rörda över att höra dem berätta om tiden på Samariten och framförallt den
betydelse som alla ”mammor” haft för dem.

utsträckning kunna konsultera/undersöka gravida kvinnor. Dator har köpts som ska
användas till att registrera medicinering.
Anna-Lena skriver följande:
”De här små bröderna 2 och 3 år gamla har tagit mitt hjärta. Kom hit för 3 veckor sedan från fängelset. Någon hade hittat dem övergivna, hungriga och sjuka. Jag såg dem
första dagen på kliniken, de var helt apatiska. Reagerade inte när de fick behandling
utan uppträdde som vuxna. Häromdagen kom Josef storebror springande mot mig och
ville berätta...och ville bli buren. Så gripande! Skulle kunna skriva mycket mer! Nu vågar
de leka, svullnaden i deras små kroppar har gått ner och de ler så gott. Men man
undrar ändå vad deras erfarenheter gör med så små barn. Här på Samariten kan de
känna sig trygga. Barnen är snälla mot varandra och nykomlingar speciellt. ”Mammorna”
duktiga och inkännande, men har nog svårt att räcka till för alla.”

Dagis
I början av året stod dagisbyggnaden i
anslutning till förskolan färdig med 1 hall,
2 aktivitets- och lekrum, 1 sov- och läsrum
samt toalett med skötrum. Paret Ingemar
och Gunilla Samuelsson från Österbymo har
under mars månad varit i Kenya för att utrusta och utbilda personal för verksamheten.
Syftet med DAGISVERKSAMHETEN är att ge ensamföräldrar i slummen en plats för barnet
att vistas på under tiden han/hon arbetar. Behovet uppkommer då nästan alla barn går
i skolan och inte är hemma och hjälper till med barnpassning och annat. Max antal barn
för projektet blir ca 35 barn

Sociala arbetet i
slummen

Bil mekanisk skola
I februari månad tog Paul Wambua kontakt med NLM och framlade sitt brinnande intresse för NLMs verkstad.
Paul är en produkt av NLM arbete i slummen, ett arbete som innebär att vi hjälper de mest utsatta i samhället. I många år fick
han och hans familj hjälp till mat, utbildning, rådgivning då mamman var polioskadad och pappan oftast onykter. Paul fick utbildning i verkstaden och är nu framgångsrik egen företagare med 50 anställda i bilbranschen. Hans vision är att ge tillbaka till NLM
där han själv en gång fick i hjälp, han skriver så här:
”om inte barn får hjälp att utveckla sina talanger, så hjälper det inte hur många gåvor Gud lägger ner i dem.
NLM var min hjälp att utveckla den gåva jag fått..”
Han vill modernisera verksamheten med mer högteknologisk utrustning och kunskap inom bilsektorn. I samråd med NLMs
ledningsgrupp kommer ungdomar som inte har vidareutbildning att prioriteras till hälften
av platserna och resterande för betalande elever, för att på så vis finna självfinansiering
för projektet tillsammans med inkomster från reprationer och andra service utbud som
kommer att finnas tillgängligt till betalande kunder.
Här kommer naturligtvis NLMs egna fordon att servas till självkostnadspris. Som ni säkert
förstår står man helt mållös av tacksamhet och glädje när man får vara med och uppleva
detta, ens ”egna” barn kommer hem för att vilja ge tillbaka. Han hjälpte oss även byta in
två äldre bilar till en nyare mindre bil med syftet att användas i arbetet på Samariten.

Öppetider Secondhandbutikerna:
”Barik” i Hestra, Tranås
Månd , onsd 17,00-19,00
Lörd 10,00-14,00
Eugen Stegaru 076-806 19 16
”Källan” Fiskaregatan 1 Nässjö
Onsd 16,00-19,00
Tors,Lörd 10,00-14,00
Maria Bernhardsson 070-9851200

Kontakter:

New Life Mission
Box 2, 570 60 Ydre
info@newlifemission.se
Bank Giro 939-0741
Bankkonto 8158-8 4659750-6

Stöd New Life Mission.

En förfrågan från vår
socialarbetare Virginia
Woresha, om utökat
matprogram för de
fattigaste slumbarnen,
kommer vi inom den
närmaste månaden
öppna två bespisningar i de lokala
grundskolorna Ongata
Rongai och Nakel där
många fattiga barn
behöver lunch för att
klara sin utbildning.
Det här projektet
tror vi ska hjälpa ca
150 grundskolelever få ett mål mat om
dagen, och därmed öka chansen till
bättre utbildning.

Styrelse:

Karl-Erik Hagström Ordförande 070-5478125
Bengt Johansson
Birgitta Andersson Sekreterare
Annikki Hagström 070-6014593
Johny Martinsson Kassör 070-5190524
Sivert Andersson
Lena Johansson
Magdalena Fritzon

Bank giro nr: 939-0741

mem.se 2012

Med många års erfarenhet av
arbete i Afrika kom Anna-Lena
Jonasson från Österbymo till Ongata
Rongai-kliniken. Hon har främst stöttat
och gett råd i de ny anställningar
som gjorts samt omorganisation på
kliniken. En ny sjuksköterska, Elisabeth
57 år, har anställts då Rose har gott
i pension. Elisabeth har omfattande
erfarenhet, och är mycket kompetent
och självständig, vilket krävs i mötet
med patienter och i administrationsutveckling på kliniken. Tillsammans med AnnaLena har Elisabeth inrett och förändrat delar av kliniken för att lättare och i större

