Mission & Bistånd i samarbete för barnens framtid!
Nyhetsbrev New Life Mission april 2016

nda från världens skapelse
ses och uppfattas hans
osynliga egenskaper, hans eviga
makt och gudomliga natur genom
de verk han har skapat.
(Romarbrevet 1:20)

av värmen som kommit till vårt land. Våren är en årstid som påminner om
livet och växtkraften i naturen. Att upptäcka den första tussilagon som lyser i dikesrenen, är
lika härligt varje år. Låt oss stanna upp en stund, och ta del av Guds rika natur, och må gott
av allt skapat. Vi på New Life Mission vill ge alla trogna givare och volontärer en uppmuntran
och TACKA för alla insatser som ger barnen i Kenya ett hopp om en bättre FRAMTID.

Vi får njuta

från en av massajpojkarna som vuxit upp på Samariten!
”Tack för att jag fick möjligheten att uppleva kärlek och omsorg på samaritens barnhem. Jag
fick all tänkbar stöttning i min grundskoleutbildning. Något som bidragit till att jag i dag har fått
stipendium och kan läsa vidare! En stor möjlighet att förverkliga mina drömmar! Genom att jag
i framtiden kan välja ett universitet utanför Afrika.”

HÄR ÄR En hälsning

mv. hälsning
Nkanini

www.newlifemission.se
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Rapport från vårt
Sociala arbete
Virginia och Lilly arbetar på New Life Missions sociala kontor i Ongata Rongai, en ny
stadsdel någon mil utanför Kenyas huvudstad Nairobi. På tisdagar har man öppet för
besökare och oftast är det kvinnor från närliggande Quarre, ett område med många
fattiga invånare.
De flesta av dem ber om hjälp med MAT och HYRA. Det är unga mödrar som hamnat
i problem och försöker försörja sig på kortsiktiga arbeten. Ett typiskt tillfälligt arbete är
att tvätta kläder under en hel dag för 30 kr. En osäker inkomst som ibland helt uteblir.
I slutet av månaden vill hyresvärden ha sina pengar, och vräkning hotar om betalningen
uteblir.
Men vid hembesöken förvånas vi ändå över att man kan vara relativt glad och positiv.
Det är en styrka för många som bor i slummen Quarre. En stor positiv förändring i
arbetet är att se resultatet av NLM`s nya projekt: att erbjuda MICRO LÅN och utbildning till ensamstående föräldrar. Det kan bli en god möjlighet till att bli självförsörjande
och få en chans att påverka sin framtida vardag.
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Vi är också
stolta
över utbildningsprogrammet på förskolan
och dagiset som har 99 barn i åldrarna
1,5 -7 år.
”Det är en glädje att vara med och lägga
de allra första grunderna i små barns liv,
genom att erbjuda barnen en trygg miljö
och välorganiserad aktivitet på dagiset”
berättar rektor Susan.
Vill du bli månadsgivare?

Höga förväntningar på
jeeplinjen i Mashuru

Samariten ger
framtid till
barnen
Här finns en famn som ger kärlek och
omsorg. Det är Ruth beviset på , som
efter svår undernäring börjat gå upp i
vikt.
I dag bor 49 barn på Samaritens barnhem. Emma berättar att efter hennes
senaste besök på kvinnofängelset, fick
hon förfrågan om att ta emot flera
barn under tiden deras mödrar avtjänar
sina straff. Vi har ett gott samarbete
och förbereder därför att ta emot
nykomlingarna. Tack till alla FADDRAR
som bidrar med olika gåvor.

I Kenya dör 46 spädbarn per 1000 födslar varje år och 71
av 1000 barn under fem år. Vaccinationer förhindrar miljontals dödsfall varje år.
Syftet med att igen starta en jeeplinje i Mashuru, är att nå
ut med vaccinationer till familjer som har svårt att ta sig
till vårdinrättningar. Det är
familjer som heller inte kan
betala för hälsovården.
Det finns en uppenbar risk att många går
miste om vaccinering därför att det är
för långt till läkarstationen. Vår Jeep med
medicinsk personal kan besöka familjerna
där de bor. Målet är att fler barn ska vaccineras och överleva barnaåren. Dessutom minskas risken för smittspridning
och utbrott av allmänfarliga sjukdomar
som mässling och polio.
Syftet är också att göra det lättare för kvinnorna att på ett diskret sätt få möjlighet till
preventivmedel och rådgivning. Målet är
att stärka kvinnors självbestämmanderätt.
Förutom vaccination av barnen och rådgivning om preventivmedel, kan patienter söka
sig hit för att få hjälp med sjukdomar och
hälsorådgivning. Därför verkar vi för utbildning och hälsoklubbar i lokala skolor, och
hälsokommittéer på varje medicinsk station.
Insamlingen har startats av tre unga sjuksköterskor i södra Sverige, som presenterat projektet i olika sammanhang.
Vi behöver flera månadsgivare som kan hjälpa oss att driva projektet med en
lokalt anställd sjuksköterska, chaufför , mediciner m.m.

Vaccinationer förhindrar miljontals
dödsfall varje år, men det är fortfarande
vanligt att barn och vuxna inte vaccineras.
Genom vaccinationer och rent vatten
överlever betydligt fler barn.
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Välkommen till NLM's meny
för ungas engagemang

Vi är mycket tacksamma till alla Unga som har ett stort engagemang och vill göra en
insats och bidra. För många av oss handlar det om att prioritera och ge av det vi har.
Det kan vi göra genom att ge av vår tid, våra idéer och vår ekonomi.
Du kan bidra genom:

bli UNG FADDER.
• AttDu som
är mellan 18-25 år kan bli ung fadder. Du ger 60 eller 90 kr i månaden till barns utbildning.
Ett bra sätt att bekämpa fattigdom, och ge barn och ungdomar en chans att förverkliga sina drömmar.
dig och ge av din TID genom att resa ut som PRAKTIKANT. Eller du kan hjälpa till i någon av
• Engagera
seconhand butikerna. Att resa som volontär till NLM Kenya är en chans att pröva på vad utlandsarbete kan betyda.
Är du intresserad ta kontakt med Annikki Hagström på info@newlifemission.se
för oss om dina idéer, och vad du tycker vi kan göra i arbetet att hjälpa andra.
• BERÄTTA
Skriv ner dina tankar och idéer om vad du tycker vi kan göra för att engagera ungdomar, och hjälpa.
• Du kan även ARRANGERA en egen insamling och sprida New Life Mission till dina vänner.

Kontakta oss på NLM om du vill engagera dig och starta en insamling.
Du kan göra skillnad.

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
Öppetider Secondhandbutikerna:
”Barik” i Hestra, Ydre
Månd , onsd 16,00-19,00
Fred, 14.00-17.00
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 4665300-2

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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