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Eila besöker sitt Kenyanska hem och påminns om hur allting en gång
började. Här kommer några rader från hennes resa till Kenya i februari.
För trettiotre år sedan flyttade vi till Ongata Rongai i
Nairobi. Här etablerade vi vårt andra permanenta hem som ligger
med utsikt över det kända berget Ngong och våra närmaste
grannar är folket som bor i slumområdet Kware.
Huset är fortfarande väl bevarat och underhållet. I köket
påminns jag om tiden som varit genom mina gamla välanvända
köksredskap och porslinskoppar. Utanför har trädgården med
eukalyptusträden och granatäppelträden som jag planterade, vuxit
och blivit riktigt stora. För mig har denna plats alltid varit en grön
och andlig oas. På området hör jag barnen som leker på dagiset
och förskolans utegård.
Det är så klart en alldeles speciell känsla att besöka barnen
och personalen på Samariten. En verksamhet som vi lade grunden
till 1985, efter alla besök på kvinnofängelset och i slumområdet.
Det fanns stora behov av att placera och omhänderta barn från
dessa utsatta miljöer. Jag vill gärna ta barnen i min famn och
krama dem en stund.
Under min vistelse har jag varit med och tagit del av omorganisationen som är igång. Spännande arbete där barnen redan
väntar på att flytta in i sin enhet tillsammans med mamman.
På huvudkontoret tar Ometi emot och välkomnar mig till New Life
Missions reception. Han kom till Samariten som liten pojke och är
idag en av missionens anställda. Han är en frukt av arbetet här.
Maina som själv gick sin utbildning till bilmekaniker här på New
Life är fortfarande kvar i verksamheten. Idag är det han som
ansvarar för rekryteringen av ungdomar från området i slummen.
Det var 26 pojkar och flickor som påbörjade utbildningen i januari
månad.
Att komma in i kyrkan där pastor Muli leder församlingen med
underbar lovsång och afrikanska rytmer är medryckande. Hans
predikan går rakt in i mitt hjärta och det är en alldeles speciell
känsla att känna sig helt hemma. På fredag kväll blir det ”kesha”,
nattmöte, då kommer alla åldrar för att sjunga, vittna och höra på

predikan. Ljudet från högtalarna når ut över hela området fram
till klockan sex på morgonen, så det är bäst att vara med på
glädjefesten och inte missa något.
En stor del av mitt liv har varit att möta människorna som
kommer till socialkontoret på tisdagarna. Jag upplever att behoven i slummen har förändrats genom åren. Förr var det stora
behov av kläder och skor, eftersom många barn sprang barfota
och fick jordloppor i fötterna. Idag upplever jag att majoriteten
av problemen är hungern. Man blir påverkad av att lyssna till en
åttiårig man som gått en kilometer för att berätta om sin livssituation för oss. Han förklarade att han för tillfället går omkring
till olika grannar för att be dem om en plats att sova på natten.
Detta eftersom hyresvärden låst hans hus i väntan på att han
betalar fyra månaders hyra. Under intervjun började mannen
gråta och berättar att han inte ätit ett ordentligt mål mat på flera
dagar. Vi blir alla eniga om att hjälpa honom med ett matpaket
och hyran så att han kan flytta hem igen.
Besöket och upplevelsen på socialkontoret följer mig under
några dagar. New Life Mission har alltid önskat att vara en
tillflyktsplats för våra medmänniskor.
Det har varit en fantastik månad för mig att återigen få
vara med och se och följa det arbetet som New Life Mission gör
ibland så många barn, ungdomar och familjer.
När jag ser allt detta blir jag också påmind över det enorma
stöd vi har från alla er gåvogivare som under så många år har
stått med oss och fortfarande står med oss. Vi gör ibland stora
insamlingar för speciella projekt men det som alltid har varit och
är viktigt för oss är de gåvor som månatligen kommer in och
som gör att vi kan ge en stabil och kontinuerlig ekonomisk hjälp
till arbetet.
		
Ett varmt tack till er alla,
		
Med frids hälsningar Eila Sundh

Senaste nytt ...

Eila med ett barn från det social matprogrammet.

Yrkesskola

för bagare öppnar officiellt den 14/4.
Just nu håller vi på att inreda bageriet med bakbord, ugnar och
jäsningsskåp mm. Ventilationssystemet monteras och solarpanelen
till varmvattnet installeras. Projektet kommer att utbilda 10–15
bagare. Målgruppen är främst ungdomar från svåra hemförhållanden.

Ometi och Eila.

Hos de allra minsta på Samariten.

Särskolor i slummen Idag når vi ut i slummen och
utvecklar samarbetet med specialenheter i grundskolor i slumområdet genom bland annat matprogram. Första fasen av programmet startades och slutfördes 2014. Det började i tre skolor och
omfattade cirka 65 barn, Arap moi, Nakeel och Ongata Rongai.
Syftet för verksamheten i skolorna är att inte utestänga barn med
speciella behov utan ta ett kollektivt ansvar.
Programmet har idag utökats till flera skolor och för närvarande
får över 260 barn mat och aktiviteter via denna verksamhet.
Detta har bidragit till en ökning av antalet barn med särskilda
behov som är inskrivna och som nu kommer mer regelbundet till
skolan.
• Det har anordnats speciella dagar för allmänheten, myn		
digheter och föräldrar med fokus på att inkludera elever 		
med speciella behov i samhället och skolan:
• Belysa frågor som att vara lyhörda för deras åsikter och
anpassa utbildningsmaterial och aktiviteter i skolorna.
• Stötta och utveckla lärare som arbetar med barnen.
• Hjälpa utsatta familjer med bidrag till operationer och 		
lindra onödigt lidande.
• Utrusta skolorna med handikapptoaletter.

Eila tillsammans med Gabriel som vi hjälper
med vårt sociala program.
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Varför ska du köpa en Life Bag?
Många unga mödrar ifrån slummen är tacksamma, till alla ER som köper eller säljer deras populära ”LIFE BAG”. Projektet ger familjerna mat, skolavgifter och hyra. För många av kvinnorna är det också en viktig gemenskap och en plats där självförtroendet och deras
ekonomiska förutsättningar har förändrats. Man känner sig nöjd efter en arbetsvecka, och för många är det en alldeles ny upplevelse
att planera för framtiden. Virginia hälsar och tackar för att hon kan engagera kvinnor att våga tro på sig själva och få ett annat alternativ till inkomst.
Emma kommer till Sverige och Norge
Emma Gitau som arbetar som operativ ledare i Kenya besöker Sverige och Norge.
Välkomna att lyssna till henne då hon
berättar och informerar om arbetet. New
Life Mission står inför både utmaningar
men också stora möjligheter.
Boka in följande datum:

16 maj kl.18.30 Cafékväll
Värne Alliansförsamling
19 maj kl.11.00 Nässjö Missionsförsamling
21 maj Malmö & jeeplinje underhållare Plats och tid se FB
26 maj kl.10.00 Landsbro Pingstförsamling
02 juni kl.10.00 Stockaryds Frikyrkoföramling
02 juni kl.16.00 Österbymo Pingsförsamlinng
Hon kommer även att besöka flera skolor och föreningar
under den månad hon är i Skandinavien.

Secondhandbutiker som stöder
New Life Mission
Öppetider:
”Bariki” i Hestra, Ydre
Måndag, Onsdag 16.00 - 19.00
Lörd 10.00 - 14.00
Butikens telefon 076-14 26 702
Juli-Augusti även Fredagar 14.00-17.00
”Källan” Fiskaregatan 1 Nässjö
Onsd 16.00-19.00 Tors Lörd 10.00-14.00
Maria Bernhardsson 070 - 985 12 00

Kontakter:

New Life Mission
Box 2, 570 60 Ydre
info@newlifemission.se
www.newlifemission.se
Bank Giro 900-4698
Bankkonto 8158-8 4665300-2

Ge din gåva via vårt
Swish-nummer 900 46 98

Under året har
vi fått mycket fin
respons från gåvogivare som engagerar
sig och brinner för
att sprida arbetet om
New Life mission till
sina vänner, släktingar m.m. Många
anordnar tex fadderträffar, kafékvällar för nya gåvogivare, där man berättar om
verksamheten som gör skillnad för barn och ungdomar i Kenya.
Nu kan vi enkelt hänvisa nya gåvogivare till hemsidan www.
newlifemission.se
Registrera dig med Mobilt Bank ID som månadsgivare. Gör
det på New Life Missions hemsida. Fyll i önskat belopp och
personuppgifter. Väljer ändamål som du vill stödja. Avsluta med
att godkänna ditt medgivande med Mobila Bank ID.
Styrelse:

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

Källan sommarstängt 22 juni-17 aug.

Stöd New Life Mission.
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