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Brodern tog ansvar när 15-åring födde barn

Hon slapp
bli bortgift
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Hilde Olsen tv. från Norge är engagerad i en kvinnogrupp som jobbar med insamling
till våra särskolor, hon och 8 andra var på besök just som den unga mamman räddades.
Th Emma vår operativa
ledare i Kenya.

New Life Mission har långsisktigt påverkat attityder i 30 år

15-årig mamma slipper
tvångsgifte och får
avsluta sin utbildning
Den mycket unga pappan till hennes barn kunde inte och ville inte ta sitt ansvar. Hennes
föräldrar arrangerade ett giftemål med en äldre outbildad man, det skulle bli hans första fru.
Då ingrep flickans äldre bror och förde sin syster till säkerhet hos New Life mission. Hon slipper
ett förmodligen dåligt äktenskap och får göra det hon vill och längtar efter: att få en utbildning
och kunna påverka sin egen och barnets framtid och kanske bilda en familj som hon själv vill ha.

Hennes broder som känner mycket för sin lilla
syster bestämde med henne att de skulle söka
hjälp på Kari Anne hemmet i Mashuru. De hade
lämnat sitt hem i smyg på natten och satt sex på
morgonen vid vår grind då pastor och föreståndare Henry fick informationen av nattvakten.
Flickan ville absolut inte bli bortgift utan vill
fortsätta sin utbildning när barnet är så gammalt
att hon kan lämna det ifrån sig under dagarna.
NLM beslöt tillsammans med flickans broder och
äldre syster att hon kan vara på missionsstationen
till februari 2020 då barnet är sju månader, därefter flyttar hon till sin äldre syster som kommer
att hjälpa henne med barnet medan hon fortsätter
sina studier. Den omtänksamme brodern har lovat
att hjälpa till med de skolavgifter som behövs.
Det är så fantastiskt att mitt i denna tragiska

händelse, så ser vi ljusning i vad som sker. Att
hennes bror står upp för henne och hjälper henne
bort ifrån sin egen familj för att få sina drömmar
uppfyllda är ett resultat av det långa och målmedvetna arbetet som NLM arbetat med runt om
i Mashuru. Vi har målmedvetet bedrivit information om barnens rättigheter, inte bara bland unga
flickor utan även bland pojkar, föräldrar, skolor och
myndigheter.
”Att tvångsgiftemål försvinner och att alla ungdomar får en skolutbildning är två viktiga grundstenar för en bra framtid i Kenya. Vi arbetar också
målmedvetet mot könsstympning” säger Annikki
Hagström, NLM`s operative ledare, och tillägger:
”Ett stort tack till alla som vill vara med och
stöda vår verksamhet!”

”Jag vill hjälpa
min syster och hennes
barn till en bra framtid.
Hon ska inte leva med
en gammal man. Jag ska
hjälpa henne med skolavgifter” säger den unga
mammans broder.

Vi vill engagera oss socialt
och vara medmänniskor!

New Life
Mission
växer också
i grannlandet Norge
New Life Mission New Life Mission har
under många år varit representerade i Norge
med en ledningsgrupp. Den ansvarar för insamling, event och marknadsföring av New Life
Mission - Kenya. Vegard och Karianne Backen
kom i kontakt med missionen under ett besök i
Kenya och har därefter fått ett stort hjärta för
mission och insamling. Tillsammans med Linda
Övrehus, kassör för den Norska insamlingen,
gör de ett fantastiskt arbete och vi märker att
insamlingen ökar i Norge.

Eleverna i särskolan uppskattar verkligen att få leka med fina pedagogiska hjälpmedel.

Henry i Mashuru tackar för att trettio utsatta barn i massajland, fått hjälp
via New Life Mission att gå till skolan. I Kenya fokuserar många föräldrar
först och främst på att försöka få tag i pengar till dyra skolavgifter. Andra
stora behov är mat till familjen, därför är matpaketen mycket uppskattade.

På tisdagseftermiddagarna är Virginia på socialkontoret för att ge rådgivning till människor som söker hjälp.
”Jag kan ganska snabbt bedöma vilka kvinnor som behöver mat till familjen.
Det är vanligt att vi packar ca
trettio matpaket i veckan som
innehåller majsmjöl, bönor, ris,
mungbönor, socker och tvål.
Andra glädjestunder i mitt
arbete är att få höra att alla
barnen på särskolorna, som är ca
280 barn, springer för att möta
bilen som kommer med skollunch
varje dag.
En klass för barn med speciella behov.
Inne i lärarrummet surrar många
tacksamma ord om matprogrammet. Vi märker en stor skillnad på barnens
motivation i klassrummet, men också en trygghet i att inte behöva återvända
hem hungrig.”

Vegard är IT ansvarig och rekommenderar
att det görs en större satsning i organisationen. Vi behöver uppdatera och ge gåvogivare
aktuell information om verksamheten vi driver
genom bland annat nya fräscha hemsidor. Är
det enkelt att skaffa sig aktuell information är
det även enkelt att ge gåvor till verksamheten.
Kenya är ett av Afrikas ledande länder inom
IT, det finns både utrustning och kompetens i
landet. Vi underlättar och moderniserar informationsarbetet som är vårt viktigaste verktyg
inom insamlingsorganisationer.
Genom ambassadörer som personligen engagerar nya gåvogivare kan vi utöka månadsgivarna och därmed kunna göra ännu lite mera
för människor som behöver NEW LIFE MISSION.
Mvh Annikki Hagström

Samarbete ökar kunskap
I 39 skolor i Kadijado undervisar elever,
som är representanter för rättighetsfrågor, om
Kenyas lag som förbjuder könsstympning och
barnäktenskap. Ett arbete som ger positiva resultat. Genom att få upplysning söker speciellt
unga flickor en plats på missionen. Där kan de
få ett skyddat boende, hjälp med skolavgifter,
yrkesutbildning, rådgivning.

Vad tänker du på när du hör ordet höst?
En del av oss tänker säkert på att det blir mörkare, kyligare, gråare och regnigare. Att det blir en lång period av mörker,
isgator och snökaos. Men det finns också tjusning med hösten, tända ljus och mys och härliga mustiga grytor med skördens
gåvor. Virginia berättar att folket i Kenya har förberett sig inför den korta regnperioden som brukar komma på hösten, genom
att så. Vår operativa ledare Emma på New Life Mission har efter sitt besök i Sverige och Norge sammanställt en intressant
och inspirerande halvårsrapport. Hon börjar med att tacka alla gåvogivare som är verksamhetens viktigaste samarbetspartners. Vi bygger innehållet i det här nyhetsbrevet på Emmas rapport!
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Mobil hälsovård
ger patienter
hopp under svåra
förhållanden
I Kadijado län driver NLM två mobila
kliniker. Området är glesbefolkat och saknar
fungerande sjukvårdsinrättningar. Jeepen
med sjukvårdspersonal och mediciner är
därför viktig för massajerna som bor här.
Som patient slipper man gå flera
kilometer till en vårdcentral som oftast inte
kan erbjuda mer än en Alvedon. Rapporten ger oss motivation och förståelse för
att man kan göra skillnad genom att vara
månadsgivare. Under första halvåret har
3000 patienter
fått hjälp.
Genom
jeeplinjen får
även undernärda
barn näringstillskott.

Den mobila jeep-kliniken kämpar med dåliga
vägar ute i Kenyanska
landsbygden och
bokstavligen gräver sig
fram till sina patienter.

Vad händer på barnoch ungdomshemmen?
Mariahemmets pojkrum.

På Samariten har andra gruppen barn
flyttat in på nya familjeenheten. Det är en
ny upplevelse, jättespännande och barnen
får mer personlig omsorg. Arbetet fortsätter
med att bygga nästa enhet, barnen frågar
ofta när det blir deras tur.

Flickorna på Kariannehemmet har fått
en ny socialarbetare. Han heter Samson
och är 30 år. Han har tidigare arbetat
som utbildad lärare. På hemmet har han
ansvar för att informera flickorna och
deras familjer om rättigheter, kenyanska
och internationella lagar, utbildningar
Tonårspojkarna har också sett fram
m.m. Det blir många samtal och tillfälemot att fått ett ”eget” boende på området. len att höra om deras drömmar och
Lägenheten för äldre barn har möjlighet att framtidsplaner.
ge dem chansen att lära sig ta ansvar för
tvätt, matlagning och läxor. På Mariahemmet Under året har vi prioriterat flera hembesök och att hitta möjligheter i familjen.
i Mashuru är pojkarna glada och firar sina
bra studieresultat. Husfar Kileleo är stolt när Visionen med hemmet är att både rädda
massajflickor ifrån könsstympning och
han får rapporten från grundskolan i Masbarnäktenskap och så snabbt som möjligt
huru där 17 pojkar går i olika klasser.
hitta en fungerande vardag i hemmet hos
Vi vet att fotboll och sport är viktiga
familjen.
inslag! Det motiverar pojkarna att koncenSamson rekommenderar därför att
trerat läsa läxor. Andra viktiga egenskaper
verksamheten inskaffar ett fordon som
är att visa hänsyn och vara disciplinerad,
finns tillgängligt för att underlätta
livserfarenheter som formar unga människor arbetet med att snabbt omhänderta
och återanpassa flickorna. En kostnad på
positivt.
ca 100 000:- kr.

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
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Källan sommarstängt 22 juni-17 aug.
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