Mission & Bistånd i samarbete för barnens framtid!
Vårbrev New Life Mission April 2018

Poolen
INVIGD!
Genom insamlingen till
aktivitetspoolen
får många barn
möjlighet att lära
sig att simma.
Det pågår dagliga
lektioner med olika
barngrupper.
STORT TACK TILL ALLA
som givit en extra
gåva till detta projekt.
Den nya poolen finns på
NLM´s missionsstation
i Ongata Rongai utanför Nairobi.

Bank-giro: 900-4698 Swisha direkt till: 900 46 98
OBS. Vårt nya swishnummer är samma som bankgirot!
www.newlifemission.se

Nya barn strömmar ständigt
till vårt barnhem Samariten,
som ligger i utkanten av
huvudstaden Kenya.

EFTER 38 ÅR: BARNHEMMET SAMARITEN OMORGANISERAS

INDIVIDANPASSAS
Att äga glädje är en stor tillgång. Den smittar av sig på omgivningen. Kenyanerna är i grunden mycket glada och har
lätt till ett skratt. Utmed vägarna ser man nästan alltid någon
glad människa som vinkar glatt. Det känns som att folkets positiva inställning till livet hjälper dem att gå igenom alla bekymmer
som finns.

samlingsmål för 2018-2019. Hon förklarar att organisationen ska
avsluta en epok där institution och stora barngrupper fungerat
sedan starten 1985. Nu är vi redo att växla om till mera individanpassat omhändertagande. Detta kommer att kräva en hel
del planering, personalresurser och ekonomi från alla inblandade
parter.

På New Life missionsstation utanför Nairobi träffar vi Emma
och Robert som leder det dagliga arbetet. På området tar
dagvakten glatt emot alla föräldrar som lämnar sina barn på
förskolan och dagiset. Det är en attraktiv förskola med trygg
utemiljö och kvalitativ utbildning som bidrar till att redan 90
barn är inskrivna i verksamheten. På dagiset lämnas de riktigt
små barnen från det närliggande slumområdet. Detta medans
mamman försöker hitta dagarbete och en inkomst till hyra, mat.

Vi har tagit in ett byggteam som renoverar och bygger om
en enhet i taget. Vi arbetar med socialarbetare i uppgiften att
tillsammans med vår personal hitta de bästa lösningarna för den
nya arbetsordningen.

Varje vecka söker sig många nya
familjer till missionens sociala program, där ett stort behov fortfarande
är att mätta hungern. På nyheterna
vädjar myndigheterna om hjälp till
Kadijado län som är hårdast drabbat
av torka och svält. Därför fortsätter New Life mission att skicka extra
pengar till matdistribution.
Emma berättar entusiastiskt om samaritens barnhem som
påbörjat en viktig omorganisation. Det är New Life Missions in-

Vi får tips och idéer från andra organisationer som SOS
barnbyar som har en lång erfarenhet av att jobba med mindre
barngrupper. Jag ser fram emot både personalens och barnens
medverkan i denna process. Mitt mål är att försöka vara tydlig
i kommunikationen så att vi kan skapa en individuell och trygg
uppväxtmiljö för framtidens barn och ungdomar.

Skicka din gåva till Ombyggnation av samariten.

Vi kontrolleras av:

New Life Missions
Swish & Bank giro
nr: 900-4698

RAPPORT FRÅN
VD/PASTOR HENRY
I MASHURU
Henry vill börja sin rapport med att dela sin
hjärtefråga med oss alla !
OMBYGGNATIONEN AV KYRKAN

Vi tog ett steg i tro som församling i Mashuru att utöka vår
kyrka med totalt 250 sittplatser, eftersom den gamla byggnaden blivit för liten. Vi tackar Gud för familjen i Norge som
skänkte en större summa pengar så att vi kunde få upp taket
och väggarna.
Nu tror vi att vi tillsammans kan samla in 55 000:- kr för att
gjuta golvet, putsa väggarna och sätta in fönsterna .
Pastor Henry berättar att han är orolig för sina massajvänner som drabbats av torkan. Deras kor dör eller måste
säljas för underpris. Vi känner att folket är pressat och stressat vilket skapar motsättningar och konflikter.
Det är de svaga vuxna och de små barnen som lider mest.
Det är därför en glädje att skicka iväg Jeepen som under den
senaste tiden av folket har kallats för ”en räddande ängel på
hjul”. Under ett träd i stekande sol väntar patienterna tåligt
på att få hjälp av vår kenyanska sjuksköterska och barnmorskan Ebba från Sverige (som är volontär i Mashuru under
några veckor). Vågen visar att allt för många barn inte får
tillräckligt med mat, utan måste få tillskott. Tack till er alla
som skickar en extra gåva till modersmjölkersättning.
På Mariahemmet har husfar Kilelo 17 pojkar i åldrarna
5-17 år. Han berättar om nykomlingen som var mycket undernärd och svag när han kom. Det är en glädje att se positiva
förändringar bara efter en vecka.
Kilelo berättar också stolt om ungdomarnas förbättrade
utbildningsresultat;
–Tack vare biblioteket som bidrar till lugn studiemiljö och
uppdaterad studie litteratur.

			Hälsar pastor Henry

På Karianne flickhem har flickor som

utsätts för sexuella trakasseriers ökat.
Som en av flickorna utrycker det:
”Att behöva genomlida de här övergreppen
ger oss djupa sår i själen som vi behöver
hjälp att bearbeta och bli läkta ifrån.”
Flickan på bilden som precis anlänt till
Karianne är elva år.
Flickorna är så glada för insatsen som
familjen från Sverige har gjort genom att
fräscha upp hemmet med ny målarfärg,
soffa, bokhylla, stolar och toalett m.m.
Tack för er kärlek till oss.

B-föreningsbrev
Nyhetsbrev
New Life Mission
April 2018
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Sedan snart ett år sedan tillhandahåller New Life Mission i
en förstad till Nairobi, Ongata Rongai, rent vatten till försäljning.
Vattnet hämtas upp från en egen källa på missionsstationen
tomt. Vattnet renas också i en egen anläggning.
Genom att köpa Samaritens dricksvatten bidrar vattenkunderna till att 184 barn på 5 olika särskolor får lunch varje
skoldag, barn som annars varit undangömda och utsatta för
olika övergrepp. Varje månad ökar försäljningen och målet är
att vårt sociala program i den närliggande slummen också
skall få hjälp via vattenförsäljningen framöver.

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
”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.

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

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

www.newlifemission.se

