Mission & Bistånd i samarbete för barnens framtid!
Nyhetsbrev New Life Mission Mars 2017

TORKAN
SLÅR
HÅRT
En ung massajpojke ligger utmattad när
han ska vakta familjens boskap. Värmen
och torkan tar hårt på barn och gamla.
Vatten är en stor bristvara nu. Torkan
dödar boskapen.
Den utdragna torkan har plågat Kenya
och läget förvärras. Matpriser höjs,
hungersnöd råder i landet.
Genom vår mobila hälsoklinik möter vi
många kvinnor och barn som är akut
undernärda och uttorkade.
Ett stort behov är att inreda ett akutrum
för att hjälpa dessa kvinnor och barn.
Vill du vara med att bidra och ge 250 kr
för basmat till en hel familj i
ca två veckor.

Tack för att
du bidrar!

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

Massajer
målar
med
budskap
PÅ MARIAHEMMET, 3 timmars bilresa från Ongata Rongai genom massajland,
bor 20 pojkar. Några av dem är föräldralösa massajer som kommer från svåra
familjeförhållanden. Andra har bakgrund som gatubarn i slummen i Ongata
Rongai, bredvid NLM:s anläggning. För de här pojkarna är utbildning förutsättningen för en bättre framtid.
TACK VARE UTBYTET med Holavedsgymnasiet i Tranås har fem elever under
början av 2017 inrett pojkarnas vardagsrum med färg, nya möbler och aktivitetsmaterial. För en massajflicka på Kariannehemmet i massajland kan livet ha
sett annorlunda ut. Flickor berövas sin rätt att gå i skolan i tidig ålder när de
blir könsstympade och bortgifta.
GENOM ERA GÅVOR till hemmet bidrar ni till att rädda utsatta flickor, ge
dessa en trygg miljö och möjlighet att fortsätta sin utbildning. Att öka kunskapen om barns rättigheter inom hela organisationen är just nu ett av våra
pågående projekt. Bilder och texter målas just nu såväl inomhus som utomhus
i utbildningssyfte, men också för att ständigt påminna alla om dessa grundläggande värden.

Vi kontrolleras av:

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

Vi behöver skötbord & toalett
NEW LIFE MISSION driver barn- och ungdomshem i Kenya sedan 30
år. På Samaritens barnhem i Ongata Rongai bor 42 barn i åldrar mellan fem månader och upp till 22 år. Tack vare era månatliga gåvor till
Samariten bidrar ni till att barnen får mat på bordet, en säng att sova
i, utbildning och en trygg famn.
EFTERSOM MÅNGA spädbarn akutplaceras på Samariten är behovet
av att utöka barnrummet med ett skötbord och en toalett stort.
Ge gärna en extra gåva till detta ändamål!
FÖR DE LITE äldre barnen är aktivering och stimulering viktigt. Under
en aktivitetskväll i veckan fick vi uppleva glädjen i att barnen för första
gången i sitt liv fick smaka en bit ost. Med stora förundrande ögon
smakade de försiktigt på osten och bad snart om ännu en bit.

Auto Training School
TILL VÅR STORA glädje har vi äntligen öppnat upp dörrarna till
NLM Auto Training School. Det har anställts en lärare i bilmekanik, som
undervisar ungdomar från närområdet. Arbetet pågår just nu för fullt
med att färdigställa skolans biltvätt, där eleverna kommer att tvätta och
polera kundernas bilar. Utbildningen som skolan erbjuder ger ungdomar
ett värdefullt yrke och chans att bli självförsörjande. Det finns många bilar i Kenya
men också en hel del dåliga vägar. Det kommer inte att saknas arbete för verkstadseleverna!
				
Ett Stort Tack till vår huvudsponsor för yrkesskolan:
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GÅVOGIVARE HAR GJORT det möjligt för NLM att installera ett vattenreningsverk på huvudstationen i Ongata Rongai. Reningsverket
distribuerar inte enbart dricksvatten till alla som bor på stationen, utan finnas även till försäljning på flaska till boende i närområdet.
Försäljningen kommer bland annat att bidra till att hjälpa utsatta barn i slummen Kwarre. Andrew, VD, tackar för satsningen på ett
inkomstbärande, hållbart och långsiktigt projekt. Vattenprojektet invigdes i början på februari och är nu i gång.

B-föreningsbrev
Nyhetsbrev
New Life Mission
Mars 2017

• DU SOM ÄR INTRESSERAD av att veta mer om New Life Mission eller bidra med en gåva
vänligen kontakta kontoret i Hestra. Annikki Hagström 070-6014593, info@newlifemission.se
• PASTORSNYTT Pastor Henry och evangelisten Daniel i Mashuru rapporterar att församlingen har utökat med 10

nya församlingar. De tackar för biblar som de har kunnat dela ut till nya medlemmar.
Pastor Muli i Ongata Rongai delar under en söndagsgudstjänst en personlig berättelse. En dag då Pastorn var påväg
till matbutiken med 1200 KSH för att handla kom en kvinna fram och berättade att hon hade ett stort problem som
kunde lösas med just 1200 KSH. Pastorn kände att det var mening att han skulle ge sina matpengar till kvinnan, vilket
han också gjorde. En lite förvirrad Pastor söker nu lösningen på hur han ska kunna handla utan pengar? Pastorn fortsätter mot butiken och väntar frustrerat på ett tecknen från Gud som ska bekräfta hans goda gärning. Utan pengar står
Pastorn i butikens kassakö och väntar fortfarande När han nästan är framme vid kassan ropar plötsligt en kyrkomedlem
från ingenstans att ”kan jag få betala din nota”?
• TACK VARE IDEELLA krafter kan vi minimera administrativa kostnader, vilket innebär att dina gåvor gör skillnad

direkt. För New Life Mission är ni alla gåvogivare oerhört viktiga. Ett varmt Tack!
• UPPDATERING AV E-POST ADRESSER Just nu går vi igenom alla e-post adresser och vill gärna att

ni som inte har fått något mail av oss under den senast veckan skickar oss er e-post adress till
info@newlifemission.se. Detta för att vi smidigare skall kunna hålla er uppdaterade med ny
information i mellan dessa nyhetsbrev som kommer med posten. Har du ingen e-post så
är det inga problem då håller vi kontakten med dej som tidigare.

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

