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DIN JULGÅVA
2016 är snart slut. En varm sommar varade
länge innan en fridfull höst med mörker och
kyla tog över. Nu har vi levande ljus och
värmande kärlek i våra hem när vi summerar
ett händelserikt år för
New Life Mission.
Vi är väldigt
tacksamma
för alla er
som är
med och
stöttar
oss, gärna
med en
julgåva!

JULKASSE TILL SLUMMEN

Ytterligare en stor julfest arrangeras på missionsstationen i
Ongata Rongai. Den är till för de familjer som vi arbetar med
i slummen genom vårt sociala projekt. Alla familjer får en inbjudan till en dag på stationen. Vi umgås, äter lunch, sjunger,
dansar och skapar gemenskap. Festligheterna avslutas med
att varje familj får en ”julkasse” med sig hem. En kasse kostar
250:- och vi delar ut till cirka 70 familjer. Julkassen räcker
minst en vecka, den innehåller mat, kläder och något till huset, det kan vara filtar eller kastruller.

GE JULGÅVA TILL NLM
BARN & UNGDOMSHEM
I varma Kenya som ligger mitt på
ekvatorn är julfirande en stark
tradition. Precis som i Sverige
ser barnen med spänning fram
mot att få någon julklapp. New
Life Mission försöker leva upp
till deras förväntan. Vi firar den
19 december på våra barnhem i
Nairobi och ute på landet i Mashuru. Då blir det mat, sång och
dans med lekar. Traditionen bjuder
att det ska serveras ris, kyckling,
chapati och sockerdricka. Barner
får också baka pepparkakor och
pynta en syrenbuske. Varje år
kommer många nya barn till oss –
många av dem har aldrig upplevt
en riktig jul med klappar.
Vill du vara med och hjälpa oss
fira jul med alla våra barn? För
100:- kan du bidra till julgåva
för ett barn. Det är ni, alla våra
givare, som under åren har gjort
den här glada dagen möjlig. Ni er
betydelsefulla och vi behöver er.

STORT TACK FÖR DIN
JULGÅVA TILL BARNEN!

ÅTERIGEN TACK, DIN GÅVA BETYDER VÄLDIGT MYCKET.

Bank-giro: 900-4698 Swisha direkt till: 900 46 98
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www.newlifemission.se

Fyra svenskor besökte Nairobi:

Vi trodde det var en dröm

Massajguiden David med fyra svenska volontärer.

I FEBRUARI 2016 satt fyra förväntansfulla och lite nervösa svenska
tjejer i ett flyplan destinerat till Nairobi, huvudstaden i Kenya. Linnea,
Hanna, Johanna och Alice är på väg till volontärarbete för New Life Mission. ”Vi är på väg till vårt livs största äventyr hittils” säger de.
I nio veckor ska de vara volontärer hos New Life Mission och delta
i det dagliga arbetet. De ska arrangera aktiviteter för barnen, göra
hushållssysslor, måla byggnader. De ska också dela med sig av tankar
och visioner om framtida projekt.

SÅ HÄR BERÄTTAR TJEJERNA: ”Vardagen i Kenya står i mycket
stark kontrast till livet i Sverige. Vi prövades både psykiskt och fysiskt. I början kunde vi inte förstå att livet i slummen faktiskt är människors vardag. Det vi sett på film och på bilder finns alltså på riktigt!
Vi hade svårt att förstå, vi trodde det var en dröm och fick nypa oss
i armarna för att ta in det vi upplevde. Vi fick känna och förstå en
stark kärlek och gemenskap. Och styrkan som varje individ visar
bara genom att överleva.”

De startade egen insamling
Nu vårdas 50 patienter varje dag
UNDER VÅREN påbörjade tre unga sjuksköterskor, Emma, Frida och Rebecca,
en insamling för att starta en medicinsk jeeplinje i Mashuru som ligger 14 mil
från Nairobi. I det mycket torra och vidsträckta stäpplandskapet bor Massajer
glest utspridda med sina boskapshjordar. Att tex söka upp sjukvård för dem är
en lång, dyrbar och mycket besvärlig resa. New Life Missions jeeplinje innebär
att sjukvårdspersonal söker upp och ger vård. Ofta blir insatserna – vad vi
kan tycka är enkel vård – något som kan vara livsavgörande för invånarna i
Mashuru.
I SEPTEMBER i år invigde de tre sjuksköterskorna från Sverige jeeplinjen som
nu är i full gång. Tack vare deras personliga engagemang samt med stöd
från månadsgivare, har vi nu tillsammans gjort det möjligt att driva projektet
framåt. Vi har kunnat anställa en lokal sjuksköterska och en chaufför samt fått
in betydande bidrag till diverse mediciner. Under en vecka besöker linjen sex
hälsostationer och hjälper då cirka femtio patienter per dag.
DE FLESTA Massajer, nästa alla, måste gå från fem kilometer upp till fyra mil
för att söka sjukvård. Tiden för att ta en sjukt barn till sjukhus är lång och
besvärlig. Malaria, HIV och andra sexuellt överförbara sjukdomar blir vanligare
i området. Och vissa av sjukdomarna är tabu och folk drar sig för att söka
vård för dem, speciellt kvinnor eftersom sjukvårdspersonalen oftast är manlig.
Svårigeheterna att få elementär vård gör att många går miste om vaccinationer, framförallt barn och kvinnor. På så vis kommer jeeplinjen till stor hjälp och
betydligt fler människor ges möjlighet till ett friskare liv.

Barn i slummen får lagad skolmat
Stöd vårt matprogram

Skolkök i Nairobi - föräldrar hjälper till med matlagning.

ÅR 2012 BESLUTADE kenyanska regeringen att alla barn skulle få
gratis skolgång, något som också gett andra positiva förändringar.
Tidigare hade förståndshandikappade barn inte inkluderats i den här
möjligheten pga brist på personal och lokaler. Men nu har regeringen
beslutat att varje skola ska ha en avdelning för barn med speciella
behov. NLM:s sociala program medverkar i ett matprojekt till fem olika
skolor i slummen. Nu går vi in och hjälper till med gratis skollunch
även för de här barnen. Syftet med matprojektet är att skapa gemenskap och ge barnen en större självkänsla.

Vi har beslutat att engagera barnens föräldrar i projektet. Det har
alltså inte anställts någon särskild kokerska utan varje dag kommer
någon av barnens föräldrar för att hjälpa till med matlagning. NLM
levererar råvaror till skolorna, föräldrarna lagar maten på plats och
på så vis skapas gemenskap mellan barn och vuxna. Det här är ett
framgångsrikt projekt som har stora positiva utvecklingsmöjligheter.
De förståndshandikappade barnen har fått en tryggare vardag och får
uppleva och lära sig solidaritet. Vi hjälper nu 210 barn.
MED 100:- GER DU ETT SKOLBARN MAT I EN MÅNAD!

New Life Mission utökar i Sverige
NEW LIFE MISSION har vuxit och utvecklats i Sverige. Vi har fått möjlighet att inrätta en ny tjänst och anställt Annkikki Hagström till vårt svenska
kontor i Hestra. Annkikki är uppväxt i Kenya och i Sverige. Hon har följt organisationens arbete i mer än trettio år. Hela familjen Hagström har
arbetat som missionärer och har god kännedom om NLM. Den huvudsakliga arbetsuppgiften är administratör för organisationen. Målet är att NLM
ska synas mer i Sverige. En annan stor nyhet för hösten är att vår hemsida har uppdaterats.
NU KAN DU enkelt skicka ditt bidrag till behövande genom ett klick på vår hemsida; www.newlifemission.se. Dessutom har vi öppnat en
möjlighet att skapa sitt eget gåvokort. Vill du ge bort en betydelsefull gåva till någon i din närhet?
Designa ett kort med valfri summa och ge bort som exempelvis minnesgåva, högtidsgåva eller gratulationskort.
Du som är intresserad av skicka din gåva genom autogiro, kontakta kontoret, ANNKIKKI HAGSTRÖM, 070-6014593.
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Nu har Ester egen skobutik med
Microlån från New Life Mission
ETT NYTT SOCIALT PROJEKT har startats på New Life Missions kontor
både i Ongata Rongai, Nairobi, och Mashuru 14 mil ut på landet. Vi
har nu möjlighet att erbjuda microlån och utbildning till ensamstående
föräldrar i slummen samt fattiga massajfamiljer. Den här hjälpen erbjuder
en stor chans till att bli självförsörjande och möjlighet att påverka sin
framtida vardag.
ESTER ÄR EN av de ensamstående mödrar som har besökt NLM:s
kontor i Ongata Rongai varje tisdag under en lång period. Dit har hon
gått vecka efter vecka för att be om hjälp till underhåll, idag kommer hon
inte till kontoret längre.
VÅR UTMANING är att identifiera vilka kvinnor som är lämpliga att få
microlån, alla får tyvärr inte den chansen. Ester visade goda egenskaper
tex inom ansvar, och NLM beslutade att ge henne ett startkapital. Hon
fick delta i en kurs där hon lärde sig om ekonomi och hur man startar
en egen verksamhet. Idag har Ester ett eget företag där hon säljer skor.
-Nu betalar jag själv min hyra, mat och skolavgifter, säger Ester och
fortsätter: Min framtida dröm är att utveckla företaget och hyra en
egen lokal för att sälja skor i. Jag behöver inte be om hjälp mer, jag
kan klara mig själv, kommenterar hon glatt. Med hjälp av microlån är
Ester nu en självförsörjande, ensamstående mamma i slummen.
TACK TILL ER som gör det här möjligt, fortsätt att ge de här kvinnorna
en chans att stå på egna ben.

Våra Secondhandbutiker behöver din hjälp. Ge av din tid till butikerna i Hestra
och Nässjö. Du kan tex ta emot varor, stå i kassan, prismärka eller inreda.
När du lämnar eller handlar bidrar du till en bättre framtid för barn i Kenya!
Ta kontakt med kontoret, du hittar kontaktuppgifter här nedan.
BUTIK BARIKI – Hestra

Hestravägen 10, 573 95 Ydre
Kontakta Eugen Stegaru, 076-806 19 16

Öppetider Secondhandbutikerna:

Kontakter:

”Barik” i Hestra, Ydre
Måndag, Onsdag 16.00 - 19.00
Lörd 10.00 - 14.00
Eugen Stegaru 076 - 806 19 16

New Life Mission
Box 2, 570 60 Ydre
info@newlifemission.se
www.newlifemission.se

”Källan” Fiskaregatan 1 Nässjö
Onsd 16.00-19.00
Tors Lörd 10.00-14.00
Maria Bernhardsson 070 - 985 12 00

Bank Giro 900-4698
Bankkonto 8158-8 4665300-2

Ge din gåva via vårt
Swish-nummer 900 46 98

Stöd New Life Mission.

BUTIK KÄLLAN – Nässjö

Fiskaregatan 1B, 571 41 Nässjö
Kontakta Maria Bernhardsson, 070-9851200

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

Swish & Bank giro nr: 900 4698

