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Første spadestik 

Fredag den 5. august 2016 var en meget 
betydningsfuld dag i NLAI, hvor vi fejrede 
“første spadestik” til bygningen af det nye 
drengehjem.  

Vi havde indbudt mange officielle gæster fra 
kommunen, undervisningsafde-
lingen og børnekontoret i Nakuru, 
som vi har et tæt samarbejde med.  
Det var rørende at høre de mange 
talere, hvoraf mange nævnte, hvor 
stor en betydning NLAIs arbejde 
har for de kvinder, som vi tager 
os af, og de mange børn og unge. 
Især blev det påpeget, at drenge 
er ved at være en forsømt gruppe 
i samfundet, da mange taler om 
kvinder og piger som de vigtig-
ste at hjælpe, da de anses for at 
være de mest udsatte. Derfor var 

de meget begejstrede for, at vi bygger et 
drengehjem, hvor der bliver plads til mindst 
80 drenge. 
Der er et stort behov for steder, hvor foræl-

dreløse og meget fattige drenge kan bo, 
da de ikke har andre, som vil tage sig 
af dem. 
Vi tror og beder om, at dette nye hjem 
må blive til stor hjælp for mange flere 
drenge fremover, som har brug for om-
sorg, kærlighed og uddannelse.
Vi har nu indsamlet ca. 1.7 mio. kr. og 
mangler derfor ca. 400.000 kr. i at have 
de nødvendige 2.1 mio. kr. 
Byggeriet er i fuld gang og forventes 
afsluttet til sommer 2017. 
Hvis du ønsker at støtte drengehus-
byggeriet med et beløb, skal du blot 

mærke din gave: ”Drengehus”

Se TV program om New Life 
Africa International
Journalist Ole Vestergaard har været her og 
har optaget et program om NLAI, som blev 
sendt på TV-midt/vest den 21. august 2016.   
Det var en stor glæde for os at have besøg 
af Ole og fotografen, som var her 2 dage for 
at optage TV-udsendelsen. Programmet kan 
ses ved at gå ind på følgende link:
http://www.tvmidtvest.dk/nyheder/ 
21-08-2016/1930/fra-brande-til-kenya
DVD kan også købes for 50 kr. ved at sende 
en mail til ministries@newlife-africa.org

To

tal budget 2.1 mio DKKMangler:
0,4 mio DKK

Indkomne midler
1,7 mio DKK
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Det kommende hjem for drengene

Modeshow under TV optagelsen

Nogle af drengene som skal flytte ind



For tiden er vi på møde-
rejse i Danmark og på 
Færøerne, og du kan se det 
meste af programmet bag 
på sidste nyhedsbrev eller 
den opdaterede mødeplan 
på hjemmesiden:  
www.newlife-africa.com  
Indtil nu har vi fejret bar-
nevelsignelse for vores bar-
nebarn 
August i 
Køben-
havn og 
holdt vo-
res 60-års 
fødsels-
dage med 
familie 
og venner 
i Nordjyl-
land. 
Vi nyder 
fælles-
skabet 
med 
familien, 
børn og 
børnebørn og er taknemme-
lige til Gud for hans omsorg 
for os alle. 

Arrangementer
Det er også dejligt at komme 
rundt i forskellige kirker og 
til særlige arrangementer og 
møde mennesker, som er in-
teresserede i NLAIs arbejde 
i Kenya. 
Denne gang får vi igen 
mulighed for at besøge 
nye kirker og skoler, 
som vi aldrig har besøgt 
før, så det er spændende 
at komme i kontakt med 
nye mennesker. 
Igen er der blevet sørget 

for en bil at køre rundt i, og vi kan bo hos 
vores børn, når det er nødvendigt, men vi 
rejser jo meget rundt og bor forskellige 
steder. 
Vi føler os privilegeret over, at Gud sørger 
så godt for vore behov og beder ham om at 
velsigne alle de mennesker, som er med til 
at velsigne os.

Gæster: 
Roger og Jackie fra England  
Som gør et fantastisk arbejde 
for NLAI i England var på 
besøg d. 7 juni og en måned 
frem. De hjalp til i skolekøk-
kenet samt med undervisning 
på skolen. 

Malene og Stefan 
Vi havde den store glæde at have 
besøg af vores datter og svigersøn 
Malene og Stefan med deres skønne 
børn Tobias og Julie. Vi nød tiden 
sammen, var på NLAI og ude at 
nyde den smukke natur. En skøn tid, 
som vi sætter meget pris på. Det er 
vidunderligt, når familien kommer og 

er sammen med os, det betyder rigtig meget for os. Der var også stor 
gensynsglæde for børnene og personalet i NLAI ved at se dem igen, 

og Tobias og Julie fik mange nye venner. 
Josva og Vivian   
Josva var her som dreng sammen med 
sine forældre Malena og Jens i en 5-års 
periode, så det var skønt at byde ham 
velkommen igen sammen med hans 
kæreste Vivian. 
Lars og Rita med famile besøgte Naku-
ru for at se New Life Africa Internatio-
nal’s arbejde.  Det var anden gang Lars 
var på besøg, men 
første gang han 
kom sammen med 
hele familien. De 
var til stor hjælp 
og opmuntring for 
mange. 
Jette og Jens  

Jette var ude for at være 
sammen med hendes 
fadderbarn Sylviah, 

som nu er blevet en ung pige og 
kunne graduere fra UNIVER-
SITY OF EAST AFRICA, BA-
RATON. Her har hun afsluttet 
sin eksamen i studium i kost og 
helse. Det var en stor dag for os 
alle, hvor vi nu sammen kunne 
glæde os over at Sylviah er 
blevet færdig med uddannelsen 
som diætist.

Fest for børnene og personale  
Den 2. juli var hele personalet og børnene fra New Life Africa 
hjemmene inviteret til en festdag sammen, hvor vi nød hinan-
dens selskab og fik god mad. Det blev en dag, hvor personalet 
på skolerne samt andre afdelinger fik mulighed for at lytte til 
børnenes 
livshisto-
rier, og 
dermed fik 
større for-

ståelse for, hvad 
de hver især er 
gået igennem. 
En succesrig dag 
for os alle med 
gode oplevel-
ser, sjov og lidt 
motion. 

Louise & Samuel ved 
barnevelsignelsen

Roger, Jackie & Timi

Familien samlet

Malene & Stefan med 
Tobias & Julie

Børnebørnene

Josva & Vivian

Jette, Sylviah & Jens

Kirken i Varde

Lars & Rita med famiie

Leif fortæller 
om arbejdet Festmiddag sammen med børnene

Susanne & Leif 

Hilsen 
fra os



New Life Africa Garment Making Skole 
er en skole, hvor unge piger får en 4-årig uddannelse og afslut-
ter med en statskontrolleret eksamen. Mange af disse unge piger 
kommer fra forhold, hvor de ikke har nogen, som vil hjælpe dem 
med uddannelse. Det medfører ofte, at pigerne ender med for tidligt 
giftemål og graviditet. 
Med denne uddannelse vil de være i stand til at blive selvstændige 
eller blive ansat som syersker og designere. 
Vi har haft ganske få sponsorer til sysskolen, så det har været en 
tung økonomisk byrde at køre skolen, især med det udvidede 4-års 
program, hvor eleverne bliver designere og syersker. 

Kavli fonden 
Der er sket det glædelige, 
at Kavli fonden fra Norge 
har påtaget sig at hjælpe 
økonomisk ved at støtte 
35 syskoleelever over en 
4-årig periode. Det er en 
stor hjælp for NLAI.
Når kvinder er økonomisk 
uafhængige og i stand til 
at bidrage til familiens un-
derhold, giver det respekt 

i hjemmet 
såvel som i 
samfundet, og giver dem mulighed for at gøre ind-
sigelser i tilfælde af uretfærdighed. Dette resulterer 
endvidere i gladere familier og lokalsamfund. 
Forskning har vist, at når kvinder får flere ressour-
cer, fremmer det udviklingen i et samfund, fordi 
kvinder  i højere grad end mænd ønsker at inve-

stere i deres børn og 
fremtiden, mens der i 
marginaliserede om-
råder er en tendens 
til, at manden vil 
bruge flere penge på 
sig selv og alkohol. 
Så dette er bestemt et 
projekt, der er værd 
at støtte.

Færdige med uddannelser 
Sylviah D har afsluttet sit uddannelsesforløb på UNIVERSITY OF 
EAST AFRICA, BARATON. Sylvia har boet på New Life Girls’ 
hjemmet siden 2004, så det er en særlig glæde for os.

Joyce W er færdig med sin uddannelse i Business 
Management & frisør uddannelsen på RIFT VALLEY 
INSTITUTE OF SCIENCE AND TECHNOLOGY 
skolen. Joyce kom til NLAI børnehjem i 2007 og har 
nu alle muligheder for at kunne tage hånd om sig selv. 
Vi glæder os, når de unge når så langt i livet. 
Fridah O er nu færdig på Lakipia 
University, hvor hun har taget en 
eksamen i engelsk og litteratur. Hun 

er nu uddannet gymnasielærer.  Hun flyttede ind 
på NLAI børnehjemmet i 2010. Vi glæder os sam-
men med hende over, at hun nu står med en god 
uddannelse. 

Mary W er færdig med frisøruddannelsen: Di-
ploma in Hair and beauty.  Mary er en pige fra New 
Life Africa skolen.  Hun fortsatte med sin uddan-
nelse og er nu blevet færdig. Vi glæder os over, at 
Mary, som også er enlig ung mor, nu kan forsørge 
sig selv og sit barn. Det er en stor gave for hende, 
og vi siger tak til alle, som har været med til at gøre 
dette muligt. 

Spejdere
New Life’s spejderhold fik gode resultater efter at have 
ligget øverst i pigernes kategori. Denne position fastholdt 
de lige fra 
den første 
turnerings-
runde og 
beviste 
således, at 
de er kva-
lificeret til 
Kenya-me-
sterskabet. 
I Kenya-
mesterska-
bet blev 
de nr. 2 på 
landsplan og er nu inviteret til at deltage i Østafrika-me-
sterskaberne, som finder sted i Dar Es Salaam, Tanzania.
Dette afhænger af økonomien,da det bliver dyrt at rejse til 
Dar Es Salaam i Tanzania. 

Rugby 
Vort rugbyhold har gjort det ganske godt trods alle odds. 
De blev inviteret til at indlede landskampen mellem Kenya 
og Uganda, og de vandt mod Impala Akademy. U12 dren-

ge, U14 drenge og U14 piger 
vandt for nylig i Prinsloo 
turneringen. Syv piger blev  
inviteret til Kenya Rugby 
Development Talent Centre 
den 22-26 august. I drenge-
kategorien er det drengene 
fra New Life, der er blevet 
indkaldt til træningslejr, og 
som skal repræsentere Rift 
Valley i det prestigefyldte 
Safaricom 7s i september.

Syskole eleverne med lederne

Syskole

Deltagere ved Sylviah`s store dag

Spejder parade

Rugby

Rugby drenge  med  
pokaler

Sylviah 
graduerer

Mary W

Fridah O

Joyce W



Betania Gospel Mission, Ved Bjerget 20, 9530 Støvring, Denmark

Adresseændring bedes sendt til os eller Jette Moes og Ole Corneliussen, Ved Bjerget 20, 9530 Støvring, Denmark. E-mail: corneliussen@post.tele.dk 

Fadderskaber
Der er mange børn, som stadig mangler en fadder til at 
betale for skolegang og børnehjemsplads.  Så hvis du vil 
hjælpe med 100 kr., 360 kr. eller 700 kr., så send en mail, 
så kontakter vi dig. Del gerne dette budskab med andre, 
så flere kan få glæden ved at være med til at se, at børn 
og unges liv kan lykkes på trods af, hvad de er gået igen-
nem i deres liv. Der er mange, som mangler hjælp.  Til 
januar åbner 2 nye børnehave klasser, så der er stor brug 
for din hjælp. Tak til alle, som er faddere for børn. 

Starter på uddannelse som 
gymnasielærere
Naftali og Clinton 
ønsker begge at blive 
gymnasielærere og 
startede uddannelsen i 
september på Kenyatta 
University. 

Vores missionskasserer skifter adresser
Vi gør opmærksom på, at vores missionskasserer Willy 
og Marie Højgaard skifter adresse fra den 1. december 
2016. Fastnet telefon bliver droppet. Mobil nummeret 
er: 51913058
Den nye e-mail adresse er: ymission@betania.dk  

OBS: Adresseændring bedes sendt til os eller Jette 
Moes og Ole Corneliussen, Ved Bjerget 20, 9530 Støv-
ring, Denmark. E-mail: corneliussen@post.tele.dk
OBS: Ved flytning af bank, husk at informere din 
bank om fadderskaber, da flere har været udsat for at 
dette er blevet glemt, så de er kommet langt bagefter 
med indbetalinger. Vi sender ikke automatisk giro 
kort ud eller rykker for glemt betaling, da vi ikke har 
hjælpere nok til kontorarbejde. 

Tak til alle, som er med til, at dette arbejde kan lykkes. 
Må Gud rigt velsigne jer alle. 

Hilsen med Salme 91, 2: Du er min tilflugt, jeg 
stoler trygt på dig, min Gud. 

De kærligste hilsner
Susanne og Leif Madsen

Opdateret information kan ses på: www.newlife-africa.org 
http://www.facebook.com/newlifeafricainternational 

NLAI har nu en paypal konto, som kan blive brugt fra overalt i verden: 
newlifeafricainternational@gmail.com
Det er også muligt at gå ind på vores hjemmeside og betale med visa kort. 

Gaver til missionsarbejdet 
– Alle gaver er fradragsberettiget efter § 8 A med: op til 15200 kr. 
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. 
Kenya, Mobil tlf. 00254 722876696 / 97
Danmark, mobil tlf.  Susanne: 60612084
 Leif: 61689679
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

Clinton
Naftali

Mange børn mangler fadderskaber

Vil du give en julegave til børnene
Hvis du kunne tænke dig at hjælpe os med at give julegaver til 
alle de 800 børn, som vi støtter i NLAI, kan du mærke et beløb 
”julegaver” og de vil gå til en fælles pulje, som vil blive brugt til 
julegaver og julefest for alle børn.


