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Annikki Hagstrom
:

Försommaren är här i vårt avlånga land, en underbar årstid då vi
får njuta av allt skapat!
Kenya har regnperiod i april-maj, och i år har regnen verkligen
inte uteblivit, utan varit till välsignelse för folk och land. För invånarna blir det kallt när temperaturen sjunker ner mot 12 grader.
Med regnen blir det också stora vattensamlingar utmed vägarna
och trafiken får det besvärligare än vanligt.
På samaritens barnhem bor 49 barn förtillfället, innergården

blir lätt fylld med vatten eftersom det inte finns några stuprännor.
Cement golven blir kalla och hala, och många av barnen blir lite lätt
förkylda under regnperioden. Jag vill försöka förmedla den tacksamhet som jag möttes av, när barnen skulle få raggsockar, mössor och
tröjor som ni stickat i olika sammankomster här i Sverige. Det var så
härligt att se alla förväntansfulla och ivriga händer som provade sig
fram för att hitta värmande strumpor till den afrikanskt kyliga kvällen.
New Life Mission

Stort tack!

Stuprännorna är också inköpta och uppsatta av vår egen
vaktmästare Josef som jobbar med att bland annat klippa
gräs, laga möbler, gräva diken, måla m.m. Han ser vad som
måste göras och underhåller området.
Under april månad har pojkarna varit med och hjälpt till att bygga på hönshuset som äntligen är färdigt. Här ser ni två av dem
som ivrigt visar upp var hönorna ska sova och ruva på sina
ägg. Alla barnen väntar med spänning på att få börja mata och
ta hand om tuppen och hönorna som snart ska komma.

www.newlifemission.se
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Hon bodde på en pub
och blev utnyttjad
På Mariahemmet bor det pojkar i åldrarna 6-18 år,

alla går i skolan som ligger några hundra meter bort från
stationen. För dem är tanken att bygga om och utrusta denna
byggnad till en utbildnings lokal med möjlighet att få träna sig
i enkla snickeriarbeten, elström och kopplingar, murbruk, rörinstallationer, svetsning och enkla reparationer av t ex mopeder.
Att få möjligheten att pröva, undersöka och experimentera
och förstå olika sammanhang är en viktig del i barnen och
ungdomarnas utveckling. Ledningsgruppen blev mycket positiv
till förslaget som lades fram från initiativtagarna som varit med
på en resa och själv sett behoven på plats.

En liten hälsning från socialarbetare Virginia
och arbete i slummen Quarre

Den 21 maj kom en ny flicka 6 år till samariten ifrån Massajland

och missionens utpost i Mashuru. Det var pastor Henry som hade
funnit henne på marknaden och sett att hon var mycket orolig och
betedde sig förvirrat. Han kontaktade missionens ordförande Agnes
som själv är massaj och bor i samhället. Hon bekräftade att flickan
bodde i en av pubarna med sina två bröder och en ensamstående
pappa. Mamman till barnen hade en dag bara gett sig av och lämnat
honom med alla tre barn i huset. En svår situation som slutade i att
han började dricka alkohol och utnyttja sin dotter sexuellt.

Sverige nytt
Du som följer och är intresserad av arbete på New Life Mission kan läsa
mera på: www.newlifemission.se samt New Life Missions Facebook
sida. Stiftelsen i Sverige är stolt över att New Life Missionsfamiljen växer
med nya medlemmar och intresserade som vill vara med och stödja verksamheten i Kenya. Vi rekommenderar att ni besöker landet och verksamheten på New Life Mission. Du får uppleva glädjen i att ge!
Vi som organisation kommer gärna och besöker er med information om
arbete på er skola, -arbetsplats, församling eller syförening.
Kontakt person: Annikki Hagström tel. 070-6014593

Vi är mycket tacksamma till alla våra gåvogivare som troget
står med oss och skickar medel till familjerna som bor i slumområdet. På tisdagarna har vi en öppen verksamhet, då vi tar
tid och alla är välkomna. En positiv förändring är att vi lämnat
papperspärmen bakom oss, och registreringen sker i ett nytt
dataprogram. Det kommer att underlätta för personalen som
snabbt kan hämta data från tidigare besök, avtal, överenskommelser m.m.
Eftersom New Life Mission startade med socialt engagemang i
området 1978 har beslut fattats om att genomföra en utvärdering av insatser, projekt, och utbildning som gjorts under åren.
Vi måste utvecklas och tillgodoser behoven som familjerna i
slummen står inför i dag.
Virginia betonar att många unga ensamstående kvinnor och
män behöver få hjälp att finna nya vägar till en inkomst. Att
erbjuda program med olika steg där man genomgår utvärdering, förberedande utbildning, genomförande, och ekonomisk
planering genom mikrofinans är något som ligger i tiden. Att ta
eget ansvar och aktivt visa delaktighet ger goda resultat och
lägger grunden för framtiden. Tack för att ni vill göra skillnad
och hjälpa till att lägga grunden till en framgångsrik förändring.

Skollov _ då är det dags för trädgårdsodling
För barnen som bor på organisationens olika hem har frågan blivit aktuell att försöka skapa projekt som kan sysselsätta och samtidigt
undervisa barnen och ungdomarna i enkla praktiska göromål. I Mashuru massaj land har projekten redan kommit igång, på baksidan av
Karianne flickhem har en trädgårds odling nu börjat ta form. Här får flickorna själva ansvara för sin egen odlingsdel. Glada tjejer som nu kan
se och följa hur det växer.
Det finns även planer på att utrusta ett redan befintligt kök med arbetsbänkar, skåp och en spis med ung. Där tjejerna på ledig tid kan laga mat
och pröva på att baka, utveckla sina förmågor och lära sig enkla recept.

Flydde till New Life från
tvångsäkenskap
Hon hade blivit väckt tidigt på morgonen av en ung massaj flicka som bultade på dörren och
ville komma in. Dom slog sig ner inne i den mörka hyddan, flickan som var rädd började efter
en stund att berätta om sin pappa som vägrat att lyssna på hennes förslag om giftermål,
med den unge massajen som hon träffat i skolan. – Det blir inget med det, sa pappan. Han
kan inte betala mig fem kor som är brudpriset för dig! Pappan hade nu på egen hand funnit
en kandidat som var villig att ge honom vad han begärde. En äldre massaj med inkomst från
en bar i samhället, som är respekterad och redan gift sedan tidigare. Flickan hade inte glömt
lärarinnans uppmaningar i skolan om att lagen förbjuder barnäktenskap. Hon fattade därför
ett av hennes svåraste beslut när hon tidigt samma morgon som bröllopet skulle hållas
lämnade hemmet och flydde
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Min stora resa
gav djupa spår!
Det började år 2006 med att jag besökte arbetet på New Life Mission under en resa
med Hagströmssafari.2012 återvände jag för att hälsa på vår dotter som arbetade som
volontär på New Life mission. Då fick jag möjlighet att besöka slummen tillsammans med
socialarbetare Virginia. Min upplevelse av besöket var att många små barn drev omkring
ensamma eller lämnades hemma när föräldrarna från slummen gick för att söka arbete.
De här Barnen rörde mitt hjärta enormt.

När jag kom hem till Sverige igen hade dessa barn satt så djupa spår i mig att jag inte
kunde släppa tanken på dem en enda dag. En tanke föddes om att bygga ett dagis där
de små barnen kunde få komma på dagarna och ge dem en trygg meningsfull dag när
föräldrarna arbetar. Planeringen satte i gång inom mig med många olika känslor om att
Inte kan väl jag … kände mig för liten inför detta. Kunde samtidigt inte släppa tanken
om att jag kanske kunde göra skillnad för dessa små barn. Bad en bön till Gud om att
visa mig vägen.

Under hösten 2013 började bygget av dagis lokalen, en anslutning till en befintlig förskola att ta form. Tillsammans med min man reste vi i mars 2014 för att i iordningställa
och inreda matsalen, sovrummet, uppehållsrummet toaletten och skötrummet. Det var
intensiva veckor men det roligaste och mest inspirerande jag någonsin gjort. Inredningen
fick vi med oss i 12 väskor genom resesällskapet Hagströms Safari.
Jan 2015 återvände jag för tredje gången och nu för att utvärdera och följa upp
verksamheten. Jag möttes av många små glada barn och fröknar Det var fantastiskt att
se de små barnen från slummen så glada och trygga. Med hela kläder och mat i magen
kunde jag nu se att dagiset på New Life Mission gjort skillnad. Mitt hjärta höll på att
spricka av glädje när jag såg in i deras små ögon, tårarna rann ner för mina kinder. Jag
känner sådan glädje och tacksamhet TILL ER ALLA som hjälpt till att göra detta möjligt
för de små barnen i slummen.

Förskola/Nya Dagis rapport från Gunilla Samuelsson
som besökte verksamheten i februari månad.

New Life mission är nu medlem av
90- konto Svensk insamlingskontroll.

Detta innebär att vi har fått ett nytt
BankGiro som är 900-4698.
Vi kommer fortfarande att ha det gamla BankGirot
kvar tillsvidare under en övergångs period men i all
information och nyhetsbrev kommer endast det nya
BankGirot att finnas synligt.
Till er som betalar in direkt till Bankkontot i Swedbank så är det fortfarande samma kontonummer.

För att säkerställa detta projekt i framtiden behöver vi fler faddrar, ni som
är intresserade av mer information gällande fadderskap för detta projekt
kontakta Annikki Hagström, mobil 070-6014593

New Life Missions fina almanacka 2016 kommer till dig i slutet av december!
Öppetider Secondhandbutikerna:
”Barik” i Hestra, Tranås
Månd , onsd 17,00-19,00
Fred, 13.00-17.00
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
www.newlifemission.se
Bank Giro 900-4698
Bankkonto 8158-8 4659750-6

Ge din gåva via vårt
Swish-nummer 123 041 66 85

Stöd New Life Mission.

Styrelse:

Karl-Erik Hagström, ordförande 070-5478125
Bengt Johansson, vice ordf.
Birgitta Andersson, sekreterare
Annikki Hagström 070-6014593
Johny Martinsson, kassör 070-5190524
Sivert Andersson
Lena Johansson
Magdalena Fritzon
Linda Övrehus
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