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D. 8. nov. var en helt speciel dag for Filadelfiakirken og New Life Africa Inter-
national.
Alle skolebørn og deres pårørende var inviteret med i kirke, hvor børnene 
skulle optræde med forskellige indslag.
Det startede med gudstjeneste, hvor der var en kort forkyndelse, og så var der 
indslag med forskellige oplysninger om arbejdet i forskellige afdelinger.
Der blev også bedt for alle 8. klasseelever, som skulle til afsluttende eksamen 
senere i november. 
Derefter var der det helt store program med 
spejderparade, drama, akrobatik, skolekoret, 
dans og sang opvisning af de mindre skole-
børn, mode show fra sy-skolen, m.m. 
Vi afsluttede den festlige dag med at spise 
sen middag sammen, hvor alle de ca. 1200 
mennesker fik et måltid varmt mad. 
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Familiesøndag 

Spejder parade

Leif fortæller om 
arbejdet

Familie søndag, hvor børnene optræ-
der

Akrobatik

NLAI musikgruppe

Fashion show

Maden severes  til alle deltagere

Skolebyggeriet er betaltJulehilsen 
Alle i New Life Africa International vil hermed ønske jer 

en rigtig glædelig jul og et velsignet nytår.
Lad os sammen glæde over at Jesus kom til jorden, for at give håb og 

evigt liv til alle, som vil tage imod Hans vidunderlige gave.

Tak til alle jer som så trofast står sammen med os i arbejdet med at hjælpe så 

mange børn og unge samt enlige mødre, som er i stor nød og har brug for hjælp. 

Uden din hjælp ville det ikke være muligt, så derfor ønsker vi, at du må 

glæde dig sammen med os over, at du er med til at gøre en stor forskel i 

menneskers liv.                                         Kærlig hilsen
Susanne og Leif Madsen 

Vi er så taknemmelige til Gud og til alle
jer som støtter arbejdet og dermed gør
det muligt at så mange børn og unge får 
håb for fremtiden.

Med støtte fra NLAI:
700 børn har gennemgået folkeskolen med afsluttende 
eksamen
150 unge har gennemført gymnasiet 
40 har fået videregående uddannelser på college
10 har afsluttet universitetsuddannelser
270 unge har fået grundlæggende sy-uddannelse. 
30 har gennemgået en 4-årig sy-/designer-uddannelse 
60 unge har gennemgået tekniske / praktiske uddannelser. 
Mindst 80 unge, som er opvokset på 
børnehjemmene, er udsluset, og de 
fleste har arbejde og nogle har deres 
egen familie. 



De sidste måneder har vi haft mange frivillige og gæster, så tiden er 
fløjet afsted. 
I november har der været mange specielle arrangementer, som du 
kan læse om i bladet. 
Vi er Herren taknemmelig for alt, hvad han lader lykkes og for de 
mange mennesker, som finder hjælp hos Ham.
Vi glæder os til at skulle holde jul i Danmark sammen med vore 
børn og børnebørn.

Vi rejser først til Danmark d. 21 december og rejser tilbage til 
Kenya d. 1. februar 2016.
På den måde har vi også mulighed for at deltage i alle de festlige 
graduations og juleafslutninger på NLAI-skolerne herude.

Hilsen 
fra os

Legende børn

Børn som er glade for at gå i skole

Drengehuset

Susanne & Leif 

Mødeprogram for januar 2016 

 3. jan.  Kl. 10.30 Randers Pinsekirke
 10. jan.  Kl. 10.30  Jyderup Kristne Center
 10. jan.  Kl. 19.00  Stenlille Frikirke
 16. jan.  Kl. 14.00  Samling hos Rita og Lars Christensen, Holbæk
 17. Jan.  Kl. 10.30  Køge Frikirke 
 24. jan.  Kl. 10.00  Herning Frikirke. Starter med morgenbuffet og slutter med frokost til alle. 
 31. jan.  Kl. 10.30  Evangeliekirken Frederiksberg

Opdateret mødeprogram kan ses på hjemmesiden: www.newlife-africa.org 
Mobil nr. i DK.:  Susanne 60612084,  Leif  61689679 

Byggeriet af drengehuset

Det går fremad med indsamlingen til drengehuset, men der er stadig 
lang vej igen.
Vi mangler på nuværende tidspunkt ca. 950.000 kr., for at budgettet 
kan hænge sammen.
Tidspunktet for, 
hvornår vi vil starte 
byggeriet, afhænger 
selvfølgelig af ind-
samlingen.
Hvis du vil være med 
til støtte byggeriet, 
er du meget velkom-
men til at mærke din 
indbetaling: ”dren-
gehuset”.  Vi regner 
med at kunne starte 
byggeriet i løbet af 
2016. 

Drenge fra børnehjemmet   hygger med leg

To

tal budget 2.1 mio DKK

Mangler:
0,95 mio DKK

Indkomne midler
1,15 mio DKK



En afgørende uge for 8. klasse på New Life Africa School

Denne uge har været noget 
helt særligt for vores 8. 
klasse elever, som alle har 
taget deres afsluttende 
eksaminer. Det har været 
en uge med høj spænding, 
nervøsitet og efterfølgende 
en overvældende glæde, let-
telse og stolthed. 
Selve dimissionsdagen, d. 
12. nov. 2015, var en rigtig 
festdag, som først bød på 
dejlig mad til alle eleverne, 
deres pårørende, gæstetalere 
og ansatte. Derefter sam-
ledes alle gæster i kirkens 
store lokale og ventede 
spændt på elevernes ind-
march. I deres flotte, sorte 
dragter og 
hatte med 
glimmer 
om halsen 
og et tændt 
stearinlys 
i hånden 
dansede 
de ind til 
tonerne 
af ”Carry 
your Candle”. Der var ingen tvivl om, at 
denne dag var noget helt særligt for deres fa-
milier. Flere 
af eleverne 
var de første 
i familien til 
at færdiggøre 
skolen og 
dermed den 
første med 
mulighed for 
at få arbejde 
og løn, som 
kan blive 
vejen ud af 
fattigdommen. 
Ceremonien bød på sang og taler fra bl.a. 
gæstetaler: Mr.  George Ontiri som er 
Quality Assurance and Standards Officer i 

Nakuru Country. 
Derudover gav 8. 
klasse eleverne 
deres stearinlys 
videre til alle 7. 
klasse elever, for 
at symbolisere at 
8. klasse nu giver 
stafetten videre til 
dem, der bliver 8. 
klasse næste år. Om 
end et regnskyl, 
som vi kun ser 
det her i Kenya, 
larmede på bygnin-
gens bliktag, var 
ceremonien smuk 
og helt sikkert 

uforglemmelig for 
de stolte elever. 
Billederne her viser 
tydeligt, at smilene 
ikke var til at fjerne 
fra deres ansigter. 
Vi ønsker alle 8. 
klasse elever stort 
tillykke med det 
mål, de nu har nået 
og ønsker dem alt 
mulig held og lykke 
i fremtiden – om det 

i de kommende år byder på arbejde, teknisk 
skole, gymnasiet eller noget helt andet.
Vi vil vide mere når de får deres eksamens 
resultater sidst på året.

11 unge har 
færdiggjort gymnasiet 
Her i november er 11 unge, som bliver 
støttet af NLAI, blevet 
færdig med 4 års gym-
nasie. 
Til februar får de deres 
eksamensresultater, 
som vil blive afgørende 
for, hvilken uddannelse 
de kan fortsætte med. 

Enock er nu elektriker
Enock kom til børnehjemmet for 12 år siden 
som en lille forældre-
løs dreng.
Nu har han gen-
nemgået en 3-årig 
elektrikeruddannelse 
og er klar til at søge et 
arbejde. 
Vi glæder os sam-
men med Enoch over 
at han er kommet så 
langt i sit liv. 

Graduation for 8 klasse

Indmarch af eleverne

Enock færdig 
med uddannelse

Diplomer overleveres

Gæste taleren, fra sermonien

Lyset overbringes til læreren fra 7 klasse

To

tal budget 2.1 mio DKK



Giv en julegave    

Julen nærmer sig hurtigt og forberedelserne er mange, også her i 
New Life Africa International. Igen i år vil vi holde julefester med 
op til 1400 deltagere. Kirken vil blive pyntet op og vi hygger med 
julemusik og lytter til juleevangeliet. Der er sang, og 
forskellige opvisninger hvor børnene bl.a. opfører 
krybespil. Alle børnene får en julegave, og deres 
pårørende får en pose med mel til julebagning med sig hjem. 

D. 25. december fejrer vi jul for alle børnene på drengehjemmet og 
pigehjemmet. Tidligere børn er også inviteret, ligesom kvinder og 
børn fra krisecenteret også deltager. Dagen står i festens tegn, og 
den fejres med lækker mad og gaver. Alle har deres pæneste tøj på. 
Vi holder julegudstjeneste og deler julegaverne ud til alle børnene. 
Det er vigtigt for os, at børnene føler, at det er en helt særlig dag. 

Vigtig information til dem som overfører penge fra udlandet til den danske konto:
Bankens IT-system er ændret og SWIFT-koden er ændret fra JYSPDK21 til JYSPDK2G. Altså det sidste ciffer 1 er ændret til G

Opdateret hjemmeside med ny webshop 
Takket være flere gode hjælpere fungerer hjemmesiden nu både på engelsk og dansk. 
Der er sket mange nye ting og du er velkommen til at gå ind og se de mange nye opdateringer. 
Viktor og Greta fra Aalborg har lavet rigtig meget på hjemmesiden og Harald Gregersen har 
oversat teksten. Jimmy og Mike Kaas har gjort en stor indsat ikke bare på hjemmesiden, men på den 
nye Webshop som de har sat op, hvor man kan købe smykker fra Kioo Lulu og produkter fra sy-skolen. 
Nu kan man også betale igennem hjemmesiden, både med paypal og med betalingskort. 

De glæder sig til at få en julegave

Halskæde 
som kan købes i 
Webshoppen

Flot taske lavet af kaffeposer
Halskæde

Børnene glæder sig til julefesten, med gaver

Vil du hjælpe med en julefest

Du kan være med til at gøre julen til 
noget helt særligt for børnene        
Den bedste måde, du kan hjælpe, er ved at give et bidrag til vores ”jule-
pulje”. Bidraget vil blive brugt til at holde selve julefesterne og til at købe 
julegaver til alle børnene. Ønsker du at bidrage, kan du indsætte penge 
på missionskontoen mærket ”NLAI – julegave” (reg. Nr. 9712, konto: 
0741793075). 
Du/I kan også støtte arbejdet ved at købe julegaver til dine nærmeste, 
som er lavet af nogle af vores dygtige kvinder på NLAI. Vi sælger både 
smykker og souvenirs. Gaverne kan købes i vores stand ”Hjerterum” på 
Vestergade 32, 5700 Svendborg. Eller på vore nye webshop, som du kan 
finde på NLAIs hjemmeside: www.newlife-africa.org

Et bidrag til NLAI’s jul vil gøre en stor forskel for børnene. Det betyder 
meget for et barn, at det også kan opleve, at julen ikke kun er for alle 
andre. 
Tusind tak for din støtte.



Graduation for top klassen på Tumaini ved 
lossepladsen  
I dag d. 17/11 2015 har vi været til en fantastisk dimissionsfest for 
den ældste klasse i børnehaveskolen NLAI Tumaini ved losseplad-
sen.
Det var en meget festlig begivenhed med mange inviterede gæster. 

Områdelede-
ren og ledere 
fra uddannel-
sesafdelingen 
var tilstede 
samt flere 
præster og en 
del ansatte fra 
NLAI. Der 
var også en 
del gæster fra 
Danmark. 
Børnene 

fra børnehaveskolen 
fremførte forskellige 
sange, rim og skrift-
steder. 
Der var flere talere, og 
derefter fik børnene 
deres diplomer og 
glimmer om halsen 
og blev lykønsket og 
fotograferet. 
En stor kage blev skå-
ret ud, så alle kunne få 

et stykke, og til slut fik alle 
et måltid varmt mad. 
Disse børn, som kommer 
fra de allerfattigste forhold 
ved lossepladsen, har nu haft 
muligheden for 3 års gratis 
skolegang i børnehaveskolen, 
som er en betingelse for at 
komme i 1. klasse i folke-
skolen.  
De vil fortsat blive støt-
tet igennem NLAI op til 8. 

klasse på en nærliggende skole. 
Derefter må vi se, om de kvalificerer sig til at 
komme i gymnasiet. 

Spejderkonkurrence             
I november var NLAIs spejderhold til landskonkur-
rence i Nairobi.
Ud af 35 deltagende spejderhold blev vores hold nr. 
3, så det var rigtig flot.
De blev nr. 1. i alle de 4 forrige konkurrencer på 
lavere niveau, som man skal igennem, inden man 
når til nationalt niveau.  

Ruth 
Lille Ruth blev for 4 år 
siden fundet uden for et 
skur på lossepladsen, hvor 
hun boede sammen med 
sin enlige mor som havde 
mange børn.
Ruth var underernæret og 
kunne ikke gå selvom hun 
var 2 år gammel. 
Hun blev taget ind i NLAIs 
bespisnings program ved 
lossepladsen og efter et lille 
års tid var hun allerede en 
buttet lille pige og begyndte 

at gå i børnehaveskolen. 
Nu 3 år efter var hun blandt de 22 
børn som blev færdige med børne-
haveskolen og starter i 1 klasse i 
folkeskolen næste år. 

Sy / designer skole elever færdige med uddannelse    
9 sy-skole elever graduerede i november, efter en 4 årig sy / desig-
ner uddan-
nelse.
Dette er en stor 
hjælp for disse 
unge som ikke 
har haft så 
meget skole-
gang, men nu 
har fået en 
uddannelse 
som kan give 

dem arbejde eller de starter deres egen 
forretning. 
I forbindelse med afslutningen var der 
modeshow, som viste meget af det flotte 
tøj som de har fremstillet på sy-skolen. 

Graduation på Tumaini

Elever som er færdige med børne-
have skolen

Ruth

Kjole som er designet 
på sy-skolen

Jóna til højre, som har skaffet 
faddere til en hel klasse

Eleverne sammen med lærerne, 
Lynah og Lucy 

Ruths hjem

Spejdere

Sy-klassen

Ruth som lille



Nye børn som har behov for faddere            
I begyndelsen af hvert år starter ca. 60 nye børn på de to skoler, som NLAI 
driver. Ca. 37 på NLAI- skolen og 23 på Tumaini ved lossepladsen.
Allerede i november måned har skolerne haft optagelse af nye børn.
Der er også mange optagelseskrav, som skal opfyldes. Et af dem er, at du skal 
være fattig og ikke i stand til at betale skolegang. 

I mange tilfælde besø-
ger socialarbejderne 
de hjem, hvor børnene 
kommer fra, for at være 
sikre på, at forholdene 
er meget fattige, og at 
børnene har desperat 
behov for hjælp. Desværre har vi kun været i stand til at optage ca. 1/3 del af de ca. 
180 børn, som søgte om optagelse. 
NLAI har hele 
tiden behov for 
nye sponsorer 
til børnene.

Du kan se nederst på bagsiden, hvad det koster at være sponsor for et 
barn på forskellige niveauer.
Du kan også læse endnu mere på NLAIs hjemmeside: 
www.newlife-africa.org 

Et hjem hvor et af skolebørnene kommer fra 

Ny børnehave klasse på Tumaini 2016, 
sammen med Susanne

Ny dreng på 
børnehjemmet

Ny dreng på 
børnehjemmet

Ny pige på 
børnehjemmet

Checks udfases i Danmark
Fra midt i 2016 vil det ikke længere være muligt at 
indløse checks i Danmark.
Det er især fra udlandet, at nogle stadig sender checks 
til vores missionskasserer i Danmark. 
Da det er meget dyrt at overføre penge elektronisk fra 
udenlands bank til dansk bank, har vi gjort, så man 
kan betale over Paypal:  
newlifeafricainternational@gmail.com 
Eller man kan indbetale med hævekort på 
hjemmesiden: www.newlife-africa.org

NLAI hjælper lige nu:        
111 børn på børnehjemmene
520 børn på NLAI School
62 børn på børnehaveskolen Tumaini ved lossepladsen
110 børn bliver støttet i andre folkeskoler inkl. frokost-program  
60 unge bliver sponsoreret på gymnasiet
21 på college og 10 på universiteter  
30 unge piger på sy-/designer-skolen

Optagelse af nye børn på hjemmene
I november 
har vi fået to 
nye drenge og 
en pige ind på 
hjemmene.
De var i en de-
sperat situation 
og havde brug 
for at blive 
beskyttet. 

Nye børn som starter i NLAI skolen 

til januar 2016

Nye børn som starter på børnehave skolen ved lossepladsen til januar 2016

Send os en mail med fil. nr. på det barn, som du ønsker at støtte



Volontører og gæster 
I de sidste 3 mdr. har der været rigtig mange ude at hjælpe til i kor-
tere og længere tid. 

Thoranna og Steingrimur fra 
Island har været her i 2½ må-
ned. Thoranna, som er lærerud-
dannet og pædagog, har hjulpet 
til på skolen, og Steingrimur, 
som er præst, har prædiket 
i forskellige kirker og ellers 
hjulpet mest til i køkkenet med 
madlavning til de 570 personer, 
som spiser på NLAI-skolen 
hver dag.  
                                                             
Dina og Jimmy samt deres to 
børn og deres barnepiger, Rik-
ke og Catharina ankom midt 
i september. Dina har hjulpet 
rigtig meget på kontoret, og 
Jimmy har haft travlt med 
opdatering af hjemmesiden og 
opsætning af shopping-siden, 
som er meget tidskrævende.    
Jimmys bror Mike har været 

her i knap 2 mdr. og taget billeder 
og video til bl.a. hjemmesiden.
Maria fra Mexico har været her 
som volontør i 2 måneder og hjul-
pet til med forskellige ting.
Der er flere personer som har 
været og hjælpe til i kortere tid.

Line og Julie fra Køben-
havn, Solveig fra Horsens 
og Bodil fra København.

Vi er også glade for at 
have Karen Margre-
the, samt Jóna og Billy 
tilbage i Kenya igen. 

De er alle til stor hjælp i 
arbejdet 
på forskellige områder.  

Rugby trip til England   
Endnu engang har 10 drenge og 2 lærere fra NLAI School, haft den 
store oplevelse at blive inviteret til England i 10 dage med alt betalt, 
inklusiv billetter og visum. 
Det er i kraft af, at de er rigtigt gode til at spille rugby, og så er der 
en organisation i England, som hedder Tour Aid, som hjælper fattige 
børn fra forskellige lande til at komme til England og spille rugby, 
og for at se London og mange spændende ting.
De besøgte Danes Hill School og boede privat hos forældre til børn 
i skolen. 
Da de 
kom til-
bage til 
Kenya, 
for-
talte de 
begej-
stret om 
deres 
oplevel-
ser og 
hvordan 
det var 
at bo i 
Eng-
land.  
Alle værtsfamilier har skrevet til os, hvor fantastisk det var at have 
drengene boende, og at de allerede savnede dem, og at huset virker 
tomt nu. 
Vi er glade for, at drengene fra NLAI-skolen opførte sig så eksem-
plariske og endda fortalte deres værtsfamilier om Jesus og holdt 
andagter i deres hjem, hvilket var nyt for de fleste. 

Thoranna & Steingrimur

Dina & Jimmy 
med børnene

Bodil & Solveig 
med Karen 
Margrethe i 
midten

De unge frivillige

Karen Margrethe på 
krisecenteret

Julie & Line

Billy & Jóna sammen 
med Joshua Rugby holdet fortæller om opholdet i UK

Rugby holdet tilbage fra England

Fra turen i England



Betania Gospel Mission, Bakkevænget 10. Grejs, 7100 Vejle, Denmark

Adresseændring bedes sendt til os eller Alice og Henning Mortensen, Bakkevænget 10, Grejs, DK - 7100 Vejle, Denmark. E-mail: henning@tuknet.dk 

Nye sponsorpriser 
På grund af store prisstigninger i Kenya 
ser vi os desværre nødsaget til at forhøje 
sponsoraterne, som har været på det samme 
beløb de sidste 3 år.  
Det nye beløb som sponsorpriserne får i 
2016 svarer til en stigning på 8 % om året, 
hvilket ligger under de generelle prisstignin-
ger her ude i Kenya, som i nogle år ligger 
over 10 %.
De nye priser kan ses på bagsiden af ny-
hedsbrevet og endnu mere detaljeret på vores 
hjemmeside.

Vi vil blot fremhæ-
ve de mest brugte 
her:    
De nye priser fra 
2016 for et skolebarn 
er 360 kr. /måned og 
inkluderer: Under-
visning, uniform, 
sko, taske, bøger, skoleture, sundhedstjek 
og medicin samt to daglige måltider mad. 
For børn, som bor på børnehjemmet, bliver 

prisen: 700 kr. og inkluderer 
alt, hvad barnet har brug for 
rent praktisk samt et hjem 
med kærlighed og omsorg.
Stigningen vil træde i kraft 
fra januar 2016, men er 
naturligvis kun for dem som 
har mulighed og lyst til at 
forhøje til de nye priser.

Hvis ikke vi hører fra jer 
inden udgangen af februar 
2016, går vi ud fra at I ac-
cepterer de nye priser.
Såfremt I ikke ønsker at 
fortsætte med det forhø-
jede beløb, men ønsker at 
fortsætte med det beløb, som 
I allerede betaler, beder vi jer 
venligst give besked på email 
til Susanne Madsen: 

susannemadsen@newlife-africa.org eller 
I kan ringe til missionskasserer 
Willy Højgaard, tlf. 75353058.
I de tilfælde vil vi prøve at finde en sponsor til barnet, som kan 
betale forskellen. 

Husk, at I kan gøre brug af fradragsmulighederne i henhold til § 8A 
i Danmark for alle indbetalte beløb op til 15.000 kr. Hvis I ønsker 
det, bedes I venligst oplyse jeres CPR-nr. til vores missionskasserer 
Willy Højgaard, så han kan indberette beløbet til skat. Willy kan 
træffes på tlf. 75353058 eller på mail: ymission@stofanet.dk 

Læs mere på:
http://www.facebook.com/newlifeafricainternational
Hjemmeside: www.newlife-africa.org

Tak kære venner for alt, hvad I gør, for at arbejdet kan lykkes.
Må Gud rigt velsigne jer! 

Hilsen med: Luk. 2,14: Al ære til Gud i himlen 
og fred på jorden til dem der gør Guds vilje.

De kærligste hilsner
Susanne og Leif  Madsen 

Gaver til missionsarbejdet 
– Alle gaver er fradragsberettiget efter § 8 A. 
Hvis du ønsker at indbetale et beløb til missions-arbejdet, 
kan du gøre det til Betania Kirkecenter̀ s Ydremission, enten på 
Giro 134 4218 eller via bank til Den Jyske Sparekasse, Billund. 
Reg.nr. 9712 konto nr. 0741793075. Husk at mærke 
indbetalingen ”BGM” eller ”NLAI”, som betyder 
Betania Gospel Mission / New Life Africa International.

Missionskasserer Willy Højgård, Søndermarksvej 307. 7190 Billund. 
Tlf. 75 35 30 58, E-mail: ymission@stofanet.dk

Missionærer Susanne og Leif Madsen, 
P.O.Box 9734, 20112 Lanet. Nakuru. Kenya. 
E-mail: leifmadsen@africaonline. co.ke / susannemadsen@newlife-africa.org 
ministries@newlife-africa.org. Mobil tlf. 00254 722876696 / 97
www.newlife-africa.org
Ønsker du at testamentere gaver til vort arbejde, er vi gennem Betania 
Kirkecenters Ydremission  berettiget til, at modtage 
arv uden at skulle betale arveafgifter: 
kontakt da venligst  Willy Højgaard

Alle gaver er fradragsberettige efter gældende regler i Danmark 
Du kan støtte forskellige områder eller blive fadder for dreng/ pige 
Fadder for et skolebarn  . . . . . . . . . . . . . . . . . .360 kr. / mdr.
Halv fadderskab for et skolebarn . . . . . . . . . . . . .190 kr. / mdr. 
Fadderskab for et barn på New Life hjemmene .  .  .  .  .  700 kr. / mdr. 
Halv fadderskab for et barn på New Life hjemmene . . .360 kr. / mdr. 
Elever på syskolen .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .550 kr. / mdr. 
Halv fadderskab til elev på syskolen  . . . . . . . . . . .285 kr. / mdr. 
Elever på gymnasiet / praktisk uddannelse . . . . . . . 1220 kr. / mdr. 
Halv sponsorskab for gym / praktisk udd.  . . . . . . . .620 kr. / mdr. 
Universitet og videreg. udd. for unge . . . . 4 faddere x 650 kr. / mdr. 
Krisecenter plads til mor + barn.  .  .  .  .  .  . 3 faddere x 650 kr. / mdr. 
Missionsarbejdet .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .Frit beløb
Byggeri.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .Frit beløb
Arbejdet generelt  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Frit beløb

Børn som går på NLAI 
skolen

Middag på skolen

En af pigerne fra 
børnehjemmet

Hjælp til udsendelse af takkebreve og 
sponsorbreve 
Alice og Henning samt Ingelise og Hans, som har sendt nyheds-
breve og takkebreve ud for os i mange år, ønsker at stoppe på 
grund af alder.
Vi har så godt som fundet nogen til at udsende nyhedsbrevene, 
men mangler nogle til at stå for udsendelse af takkebreve og evt. 
sponsorbreve.
Det er bedst hvis du har god kendskab til computerarbejde og især 
Access programmet eller har nemt ved at lære det.
Evt. interesserede må meget gerne i første omgang henvende sig 
på vores email adresse: leifmadsen@africaonline.co.ke 


