I Kenya några mil utanför huvudstaden Nairobi ligger
samhället Ongata Rongai och slumområdet ”Kvarre” där
New Life Mission arbetat sedan 1975. Målet med
verksamheten i slummen är att hjälpa fattiga familjer till
en bättre vardag. Ge barn stöd i utsatta situationer.
Förutom mikrolån och stöd att bli självförsörjande, kan
det handla om att hjälpa med bland annat mat,
hälsovård samt psykologiskt stöd.
Att tillsammans med föräldrar uppmuntra stötta barnen
att komma till dagiset är viktigt. Istället för att lämnas
ensam i slumområdet, när föräldrarna arbetar.

Detta stöd utgår utifrån det individuella barnets behov.
Där mission och bistånd samverkar och bidrar till
utbildning och utveckling.

BLI DAGIS FADDER!

DU BIDRAR TILL:
Utbildningsprogram som ger barn ifrån utsatta miljöer en chans
att utvecklas.
En viktig fråga som ofta kommer på tal i hemmen hos familjerna som lever i fattigdom. Är hur
pengarna ska räcka till skolavgifter, skoluniform, skolmaterial och läroböcker som behövs för
att barnen ska få börja skolan. Barnen lämnas ofta ensamma hemma när föräldrarna jobbar,
eller så tvingas även barnen arbeta istället för att gå i skolan. New Life Mission har flera
förskolor för barn i åldrarna 2–7 år. Målet är att lägga grunden som ger ett barn
självständighet, trygghet, och kunskap att som påverkar barns framtid positivt.

Om barnen väljer att vara hemma på dagarna kan det innebära att man blir utnyttjad och
utsatt för olika kränkningar. Därför jobbar vi tillsammans med skolan att styrka barnens
rättigheter till utbildning och en värdig sysselsättning i dagisverksamhet.
New Life mission arbetar på olika sätt i kampen för alla barns rätt till en
bra hälsa. Många människor i slumområdet har svårt att betala för sjukvård och mediciner.
Tack vare den här gåvan kan vi erbjuda medicin, vaccin och vård till behövande barn på New
Life mission vårdcentral. En verksamhet som har syftet att erbjuda bra läkarvård och hög
standard.

Bra rådgivning och stöd skapar framtidstro, som ger människor
möjlighet att bli självförsörjande.
Att varje vecka vara närvarande och lyssna till människors behov är en stor uppgift för
socialarbetarna och teamet som arbetar i området.
Många mödrar som söker hjälp är ensamförsörjare, och lever på att söka dagsarbete som t.ex.
tvätta kläder, passa barn eller enklare trädgårdsarbete. Många av kvinnorna är lågutbildade
och behöver hjälp att hitta en långsiktig lösning för sin framtid.
En väg kan vara att erbjuda personen ett mikrolån med förberedande utbildning för att kunna
driva eget företag. Detta blir en möjlighet att bli självförsörjande, det skapar förutsättningar
att förändra sina liv och ta sig ur fattigdomen.

Tack, för din gåva
till barn och
föräldrar i slummen!

Bidra med 175: varje månad.
Ge barn Stimulerande och utvecklande sysselsättning på DAGISVERKSAMHET.
Bättre hälsa som skapar trygghet. Ge föräldrar en chans att arbeta, för att bli
självförsörjande och komma ur fattigdom.

Bankgiro: 900–4698.

