Mission & Bistånd i samarbete för barnens framtid!
Julbrev New Life Mission December 2017

Julklapp,
fest &
gemenskap
med
familjen

”Julhögtiden var mycket viktig för mig” berättar Kamau,
som i dag är vuxen och kallar Samariten sitt hem.
”Jag hade det inte som andra barn på Samariten.
Det märkte jag tydligt eftersom det oftast just under julen
kom någon släkting för att ta med sitt barn hem under
några dagar.
Jag minns att det aldrig kom någon som frågade efter mig.
Jag hade inte sett mina föräldrar sedan jag var fyra år.”
Kamau fortsätter: ”Jag vill därför tacka er på New Life
Mission för att jag aldrig behövde känna mig ensam. Att
Samariten blev min trygghet i livet där jag fick uppleva
tillhörighet och glädje i gemenskapen.
Jag kommer i håg att julfesten på barnhemmet alltid var
något speciellt att se fram emot. Då samlades all personal
och alla barn och jag kände mig stolt att sitta bredvid
massajvakten som brukade se till att vi kände oss trygga
på natten.”
”Jag är stolt över min familj som jag fick på NLM”
avslutar Kamau.
Tack till er alla som skickar en extra gåva till vårt
barnhem Samaritens julfirande!
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Ge meningsfull julgåva:
Matpaket till familjer i slummen
Ovan:
Kvinnor i Nairobis
slumområde tillverkar
Life Bag-kassar.

UNDER HELA ÅRET har FAMILJER i Kenya ständigt återkommit
för att söka råd och hjälp på New Life Missions socialkontor. Vår
infödda socialassistent Virginia berättar att många av familjerna
haft svårigheter med att skaffa mat. Detta är en stor utmaning
och har inneburit att vi tillsammans bestämt att vi ska dela ut
matpaket.
INFÖR JULEN ÄR förberedelserna igång att bjuda in alla gäster
till årets julfest. Då blir det fest och mat men också en stund

där alla delar gemenskapen. Vi uppmuntrar varandras barn och
berättar för varandra om skolårets resultat.
NU HAR VI GETT namn till väskorna som vi säljer till förmån för
ensamstående kvinnor i slummen; ”Life Bag”
Köp en väska för 80 kr som julklapp på en av våra secondhandbutiker i Sverige eller beställ via kontoret i Hestra. Tack från en
familj i slummen som får mat i en vecka.

KENYA NYTT

Hälsning från ordförande Andrew Mungai
”JAG ANDREW är på Sverige besök under tre
veckor och får möjligheten att uppleva svensk
vinter igen. Det är kallt och lite svårt att veta hur
mycket kläder man behöver när temperaturen går
upp och ner.

bulens. Detta på grund av ett utdraget
förlopp i samband med valet. Jag är
tacksam som ordförande och ledare för
organisationen i Kenya, att vi alltid kunnat
betala ut löner och pengar i tid, till våra 60
lokalt anställda.
Detta skapar trygghet, vilket jag tror är
mycket viktigt i arbetet med barnen.

MITT UPPDRAG denna gång är bland annat att
träffa internationella styrelsen i Norge. Där ska vi
tillsammans planera NLM riktlinjer för kommande år
med fokus på marknadsföring, insamling genomför- VI SER FRAM emot kommande år och att
ande m.m.
genomföra en nödvändig omorganisation,
vilket innebär att barnen indelas i mindre
I KENYA RÅDER för tillfället många svårigheter
enheter med en ansvarig mamma på Samamed strejk, uteblivna löner och ekonomisk turritens barnhem.
.

”JAG ÖNSKAR ER ALLA
EN RIKTIGT GOD JUL
OCH ETT VÄLSIGNAT ÅR
2018”

Hjälp oss
förverkliga
barns
rätt till
utbildning
ATT FÅ VARA med och följa barnen som stolt
visar upp sina studieresultat efter ett helt års slit är något
alldeles extra stort och glädjefyllt.
”Det ger oss motivation i arbetet” berättar Emma, som är
ansvarig för barnens utbildning och utveckling.
”VI ÄR VÄLDIGT stolta över att vi gemensamt klarat av
att ge så många barn en säker framtid och möjlighet att
bli självförsörjande. Att möta barn som nu är vuxna och
motiverade i sina arbeten är en stor glädje för oss alla.”
Wambui, till vänster på bilden, har vuxit upp på barnhemmet Samariten och driver nu en egen hårsalong.

Skänk liv, hopp och framtidstro:

Ge rent
vatten till
massajerna
i jul!
GENOM MÅNGA brunnar som finns i det ökenliknande
området Mashuru, kan många familjer få rent dricksvatten.
Pastor Henry har uppmanat oss att julikampanjen i år ska
fokusera på insamling till underhåll av befintliga vattenbrunnar som behöver renoveras.
DU SOM VILL vara med kan ge ett bidrag och märka
gåvan med ”rent vatten”
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Modersmjölkersättning
räddade undernärt barn
EFTERSOM torkan och hungern fortfarande är högst aktuell i Mashuru, har personalen på jeeplinjen börjat dela ut
modersmjölkersättning och välling till undernärda barn.
Utdelningen äger rum under ett träd utanför mottagningen. Att se alla små barn och mödrar som tåligt väntar i
kön, gör att vi i 2017 års julbrev vill berätta att alla insatser
är livsnödvändiga.
UNDER ETT besök hos sjuksköterskan visade mamman fram
sitt tre veckor gamla barn och berättade att hon inte kunde
amma henne längre eftersom hon själv hade svårt att både
få tillräckligt med mat och vatten. Hon hade börja ge henne
komjölk och sökte nu råd och hjälp eftersom barnet fått diarré
och inte mådde bra.
TACK TILL er alla som är månadsgivare och som under
året tagit ett beslut att göra en långsiktig insatts för
barn i Kenya .Vill du ha mer information kan du
kontakta oss på kontoret,
070-6014593

Julens
budskap
är stort
NATTEN SKALL VIKA
DÄR ÅNGEST NU RÅDER.
DET FOLK SOM VANDRAR I
MÖRKRET SKALL SE ETT
STORT LJUS,
ÖVER DEM SOM BOR I
DÖDSKUGGANS LAND
STRÅLAR LJUSEN FRAM.
ÄRA ÅT GUD I HÖJDEN OCH
FRID PÅ JORDEN, BLAND
MÄNNISKOR SOM
HAN ÄLSKAR.

Öppetider Secondhandbutikerna:
”Bariki” i Hestra, Ydre
Måndag, Onsdag 16.00 - 19.00
Lörd 10.00 - 14.00
Butikens telefon 076-14 26 702
”Källan” Fiskaregatan 1 Nässjö
Onsd 16.00-19.00
Tors Lörd 10.00-14.00
Maria Bernhardsson 070 - 985 12 00

Stöd New Life Mission.
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