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Kära vänner!
Här kommer en lite kort rapport om hur arbetet i Kenya fortsätter och vilka
åtgärder som New Life Mission varit tvungna att ta de senaste dagarna.
Annikki och jag, Karl-Erik, har i början av vecka kommit hem från Kenya. En resa
som hastigt blev ombokad för att vi skulle kunna ta oss hem innan gränser
stänger ner. Vi var nere i Kenya tillsammans med vår inkommande
styrelsemedlem Matilda Eklund samt en av våra representanter från styrelsen i
Norge, Vegard Bakken. Vi hade fram tills i fredags ingen kännedom om någon
spridning av Coronaviruset, Covid-19, nere i Kenya och hade därför inga planer
på att resa hem. Men på grund av den utveckling som var i Sverige och övriga
Europa fanns det risker att vi inte skulle kunna komma hem under överskådlig
framtid.
Men sent på fredagen den 13 mars rapporterades det första fallet av
Coronaviruset i Kenya och under söndagen ytterligare två fall, detta genom
inresande personer.
Myndigheterna i Kenya har fattat snabba beslut om att stänga ner alla skolor,
stoppa offentliga samlingar mm. Under tisdagen kom det ett nytt direktiv till
oss som arbetar med institutioner som tex. barnhem. Inga barn är tillåtna att
lämna området och inga besök är tillåtna.
Detta sätter stor press på vår personal och ledningsgrupp. Vi har inskaffat
hygienartiklar, informerat alla om vikten av att tvätta sig, visat alla barn hur
man skyddar sig och sköter sin hygien. Handsprit finns utplacerat på alla
enheter och extra vattentankar med desinfektionstvålar är utplacerade på hela
området både på vår station utanför Nairobi samt i Mashuru.
På grund av myndigheternas restriktioner och människors rädsla är risken stor
att det snart kommer att råda brist på matvaror och att priserna kommer stiga
hastigt. Därför har vi under veckan handlat in basvaror för att klara minst två
månader.
En viktig del i vårt arbete i Kenya, under flera år, har varit att start
inkomstbärande projekt och på så sätt öka möjligheterna till att hjälpa de mest
utsatta i vårt närområde. På grund av de rådande förhållanden och
myndigheternas säkerhetsrestriktioner har vi blivit tvungna att tillfälligt stänga
ner flera av dessa projekt till skydd för de barn och den personal som bor och
arbetar inne på missionsstationen där dessa projekt bedrivs. Detta påverkar

direkt vår ekonomi i Kenya och styrelsen i Kenya vädjar om extra bistånd för att
upprätthålla verksamheten och klara de kostnader som råder.
Vi vill därför uppmana er att ännu en gång gå en extra mil med oss i strävan om
att bibehålla ekonomin för arbetet i Kenya. Vi har direkt fått ökande kostnader
genom att säkerställa tryggheten på området och skydda barnen samtidigt som
vi har en personal att ta hand om som inte har samma möjlighet till social
trygghet som vi i Sverige. Att i nuläget skicka hem personal utan inkomster är
att sätta dem i total ekonomisk svårighet. Många av personalen är personer
som vi genom arbete har lyckats hjälpa ur en tidtagare fattigdom och som
saknar socialt nätverk utanför missionen. New Life Mission är i Kenya för att
hjälpa människor, vår personal är en viktig del i vårt arbete och därför känner vi
ett samhällsansvar att under dessa förhållande även stå med dem.
Vi kommer inom några veckor komma ut med ett större nyhet brev, men vill
redan nu uppmana er att vara med och fortsätta stödja arbetet genom New
Life Mission i Kenya.
Ett stort tack för era gåvor
Var rädda om er
Med hälsningar, New Life Mission
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