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Nyhedsbrev 
fra Susanne & Leif Madsen

Byggeriet af drengenes hjem

Det går godt fremad med byggeriet, og 
snart er taget lagt på drengenes nye hjem. 
Murene er oppe, vinduer er sat i, gulve er 
lagt, og fliser er ved at blive sat op i bade-
værelser og opholdsrum.  Drengene følger 
vældig med i, hvordan det går og glæder 
sig til den dag, de kan flytte ind i deres 
nye hjem. Huset bliver hjem for de 44 
drenge, som bor 
på børnehjem-
met nu, men der 
bliver samtidig 
en åben dør for 
ca. 40 andre 
drenge, som 
får muligheden 
for at få et nyt 
hjem. Dette 
hjem vil blive 
til stor hjælp og 
velsignelse for 
utallige drenge i 
fremtiden, som med stor taknemmelighed 
vil tænke på alle jer fra forskellige lande, 
der har givet penge til det. Tusind tak for 
jeres store hjælp. Selv om vi har samlet 
meget ind, skal der dog stadig bruges 
flere penge til de sidste ting.

Vi har nu nået målet med indsamlingen 
til selve byggeriet, og vi er meget tak-
nemmelige til Gud og til alle jer, som har 
været med til at gøre dette store projekt 
muligt. 

Næste udfordring er penge 
til indkøb af inventar: Køk-
keninventar + udstyr, møbler til 
opholdsstuen, borde og stole til 
spisesalen, senge til sovesalene 
og vaskemaskiner. Alt dette reg-
ner vi med vil koste ca. 325.000 
kr. 

Hvis du ønsker at støtte 
indkøbet af ovenstående, bedes du 
mærke beløbet med: ”Inventar til 
drengehuset”.

vi regner også med at opsætte 
solvarmeanlæg til varmt vand, 
så drengene ikke behøver at bade 
i koldt vand. hertil skal bruges 
ca. 125.000 kr., da det skal være 
et stort anlæg til 80 personer. 

drengenes nye hjem

en af  de mange gadedren-
ge som har brug for et hjem

Nye børn i børnehave klassen på NLAI

Nye børn på Tumaini skolen, 
ved lossepladsen
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ve

nta

r o
g solvarme anlæg 450.000

Indsamlet
80.000 DKK

Mangler
370.000 DKK

Nye fadderskaber
24 små børn i baby klassen på NLAI 
skolen, samt 15 små børn på Tumaini 
baby klassen mangler hjælp til fadder-
skab. du kan hjælpe med fadderskab på 
360 kr. eller et delt fadderskab på 190 
kr. pr. måned. du er også meget velkom-
men til at dele dette behov med dine 
venner, så vi kan hjælpe disse skønne 
børn til at få dækket deres udgifter til 
skolen. en person kan ikke hjælpe alle, 
men alle kan hjælpe en til en god og 
betydningsfuld fremtid.



besøg af vores familie
Vi havde den store glæde, 
at vores datter rebekka og 
hendes forlovede daniel 
kom og besøgte os og fej-
rede jul og nytår herude. 
Det var til stor opmuntring 
for os i vores hverdag og 

skønt at komme tæt på vores 
kommende svigersøn.
Vores datter Louise og vores 
svigersøn samuel med børne-
ne Olivia og August kom og 
besøgte os i februar, hvilket vi 
satte stor pris på. Det var over 
10 år siden de sidst besøgte 

os, så det var med stor 
glæde og taknemmelig-
hed vi havde disse dage 
sammen og nød fælles-
skabet med dem og vores 
skønne børnebørn. 

volontører
Angela fra UK og rocio fra Chile har været her som volontører 
i første del af 2017.

Gæster på besøg
Christian og david, som er lærerstuderende fra Aalborg, har 
været i et 6-ugers praktikophold på NLAI skolen. Det blev til 
stor inspiration for børnene, dem selv og lærerne på skolen. 
Gruppe fra sdr. Felding: Jytte og Jens Jakob, Elsebeth og Bjar-
ne, Inge og Jakob samt Kirsten og Kjeld var her og hjalp med 
praktisk arbejde og var til stor hjælp og opmuntring for os alle. 
Tusind tak for jeres utrættelige hjælp. 
Christian, Carsten og Jeppe fra Dk kom og hjalp til på dren-
gehusbyggeriet og 
havde også samlet 
ind til køb af gode 
materialer fra DK 
til VVS-arbejdet. 
Tusind tak for jeres 
store hjælp.

Gæster fra Australien
Janice og david fra Australien var her for at hjælpe og tage 
beslutninger 
om færdig-
gørelsen af 
drengehus 
byggeriet.
Fem af deres 
venner fra 
Australien 
kom for at se 
NLAIs arbejde, som de har været med til at støtte i flere år. De 
medbragte også australske gaver til drengenes hjem, som bliver 
givet til indvielsen. Vi kan så pynte nogle af værelserne med ting 
fra Australien, andre kan bringe ting fra UK, DK, Færøerne, 
Island og USA, så vi minder drengene om, at mange har været 
med til at gøre dette projekt muligt.

skovbo 
efterskole 
var på besøg i NLAI 
igen i år, hvor de 
havde et godt fælles-
skab med teenagerne 
på børnehjemmet, 
som de inviterede 
ud til frokost i små 
grupper. De besøgte 
også de små børn og skolen, samt 
losseplads området. Tak til Skov-
bo for jeres inspiration til børnene 
og de unge. 
Vores kontaktpersoner på Island, 
pastorparret Kristinn & disa fra 
Island, besøgte os i februar i for-
bindelse med at de underviste på 
en bibelskole i Kenya.

samling for NLAI’s 
venner på Jegindø
Vi indbyder hermed alle, som har lyst til at deltage i en sam-
ling til inspiration og udveksling af ideer til NLAIs arbejde 
og videre udvikling. Vi vil meget gerne se så mange interes-
serede som muligt den 6. maj 2017 kl. 11.30 – 17.00. 
Adressen er: Missionshuset Emmaus, Kongevejen 66, 
7790 Thyholm. Tilmeldelse til Kirsten og Kjeld Graversgaard 
på tlf. 23 48 57 11 (Kirsten) eller 
E-mail kjeld.graversgaard@gmail.com   

børn fra børnehjemmet          
De små børn var på lejr i 
december, hvor de havde en 
rigtig god og hyggelig tid sam-
men med personalet, som var 
med dem. De besøgte også et 
andet børnehjem og opmun-
trede dem, samt legede og nød 
at være i nye omgivelser.  Der 
er nu 103 børn på børnehjem-

met, som NLAI tager hånd om 
hver dag og har det fulde ansvar 
for. 
En ny lille pige, som kom fra 
lossepladsen, hvor hun levede 
under frygtelige forhold, er lige 
flyttet ind på børnehjemmet. 
Hun er nu ved at falde til og tri-
ves godt på hjemmet iblandt de 
andre børn på hendes alder.

david & Janice sammen med gruppen 

skovbo efterskole

Kristinn 
& disa 

fra Island

Tur til børnelejren.

børnene er begejstret.

daniel 
& rebekka

Louise, samuel, Olivia 
& August

vores børnebørn Oliva & August

Gæster & volontører

Karsten, Jeppe & Christian

susanne & Leif 

Nyt 
fra os



Teenagere og unge på lejr  
I begyndelsen af december 2016 blev ungdoms landslejren for 
FPFK, (som er den kirkeorganisation, som vi arbejder sammen 
med her i Kenya) afholdt i Nakuru. New Life Africa Internatio-
nals skolebygning blev brugt som sovesale, og Filadelfia kirken 
blev brugt som samlingslokale. 700 unge fra Kenya var samlet 
i en uge til fællesskab, bibelundervisning og lovsang. Vi havde 
vores teenagere og unge fra børnehjemmet med, og de havde en 
rigtig god og inspirerende uge sammen.

Unge på 
missionstur 
Senere i december, 
som er feriemåned 
for skolerne herude, 

var de unge fra NLAI også med på mis-
sionstur til Pokot, som er et ret isoleret 
område. Her var de involveret i mange 
opgaver. De deltog med sang og vidnes-
byrd og hjalp til, hvor der ellers var brug 
for det, og lærte om mission.

New Life Africa International skole
Det går godt på skolen, og eleverne er kommet tilbage fra de-
res juleferie og klar til at fortsætte med spændende opgaver på 
skolen, samt drama, 
musik og dans. De 
er så kreative og 
elsker sport og spej-
derarbejde, som alle 
går højt op i. 
Mange børn er kom-
met til skolen, hvor 
der var ekstra plads 
i klasserne, ud over 
de 2 nye børnehave 
klasser. Alle er ble-
vet fotograferet, så 
billeder bliver sendt til dem, som er fadder for et barn, i løbet af 

de næste 
måneder. 
Alle elever 
har fået 
nye unifor-
mer, trøjer, 
strømper, 
sko og ta-
sker, og var 
så taknem-
melige.

NLAI-skolekor gør store fremskridt, og det glæder os alle at 
lytte til deres sang. De synger også sammen med NLAI Band, 
musikgruppen som består hovedsageligt af drenge fra børne-
hjemmet, som er blevet så dygtige og spiller til mange arrange-
menter, både i skolen og i kirken.
Vi har brug for nye borde og stole til 8. klasse, da de gamle er 
ved at være nedslidte. Desværre kan vi ikke få borde og stole fra 
DK med containere længere uden at skulle betale store afgifter i 
Kenya, så derfor håber vi, at vi kan indsamle penge til bordene. 
beløbet bliver ca. 15.000 kr. for en klasse med 50 elever. det 
vil sige ca. 300 kr. pr. elev, så hvis du vil hjælpe til med dette, 
bedes du skrive: skolebord/stol på din indbetaling. 

New Life Africa Tumaini skolen
Det går godt på skolen, hvor 22 er startet i baby klassen i januar 
2017, hvor skolerne i Kenya begynder det nye skoleår.  På denne 
skole går 
der 64 ele-
ver dagligt, 
som også 
får under-
visning, 
uniformer, 
sko, mad 
og omsorg.
En af pi-
gerne på 
skolen 
havde pro-
blemer med 
sine ben og havde brug for en knæoperation, som hendes sponsor 
betalte for, så hun var glad for at kunne komme til at gå normalt. 
Pigen bor på lossepladsen, så der var virkelig brug for hjælp til 
dette. Tusind tak for den ekstra gave til denne dejlige pige.

NLAI støtter børn på andre skoler
Vi har 131 elever på skoler uden for NLAI skolen, som bliver 
støttet igennem NLAI i folkeskolen, som alle får undervisning, 
uniformer, 
tasker, mad 
og hvad de 
har brug 
for. Nogle 
af børnene 
fra skolen i 
byen går på 
kostskole, 
da det er 
for risi-
kabelt for 
dem at bo hjemme på lossepladsen.

Ungdomslejr

Klasse fra Tumaini skolen

Nogle af børnene på andre skoler

Missionstur i Pokot området

en af klasserne på NLAI skolen

NLAI musik band

en af 
vores 
unge, 

sammen 
med et barn fra 
Pokot området

videregående uddannelser
Ud af de 8 elever, som færdiggjorde gymnasiet 
i november 2016, har alle undtagen en kva-
lificeret sig til videre uddannelse med deres 
karakterer og NLAI’s regler om at hjælpe dem 
videre med forskellige uddannelser. Lige nu 
tager de computer kurser, så de er klar til at 
komme videre med en uddannelse. 
Der er 38 på college og universitet, som er 
i gang med at tage forskellige uddannelser, 
nogle af dem bliver færdige i år. 
veronicah er startet på Fashion & design ud-
dannelsen.
Monicah har succesfuldt afsluttet sin uddan-
nelse med et diplom i ledelse & regnskab.

veronicah

Monicah

Koncert med fangekoret: Søndag d. 23 april kl. 19.00 i Holbæk Frikirke. Alle er velkommen og overskuddet går til drenghusbyggeriet. 



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 

Unge på gymnasiet 
Sidste år, hvor 49 elever i 8. klasse 
afsluttede deres folkeskole eksamen, 
gik det rigtig godt for langt de fleste 
af vores elever. I januar begyndte 23 
af dem på gymnasium på forskellige 
skoler, på første årgang som hedder 
form 1.  
Da Menengai firmaet i Nakuru har 
ønsket at hjælpe med at betale skole-
penge for nogle af eleverne i gymna-
siet, som spiller Rugby, har vi kunnet 
hjælpe det hidtil største antal elever til 
at starte på gymnasiet. 
Skulle du have et firma og have et øn-
ske om at give en hånd med på samme 
måde, til gymnasieelever og uddan-
nelse, vil vi være meget taknemmelige 
for det. Blot kontakt os for yderligere 
information.  

Personale
Vi vil takke vores dygtige personale 
for deres store hengivenhed i arbej-
det med børn og unge. Det er ikke 
altid lige let, da det kan være svært at 
lytte til de mange barske og frygtelig 

dramatiske 
historier fra 
børnene. De 
prøver virkelig at rumme og favne de kære 
børn, som behøver dem i hverdagen. 

Må Gud rigt velsigne jer alle, og endnu en-
gang tak for jeres store hjælp på alle måder  
både i forbøn og økonomisk. 

hilsen med esajas 26, 4: stol på herren, for herren er en evig klippe. 

De kærligste hilsner 
Susanne & Leif Madsen

Gaver til missionsarbejdet 
Alle gaver er fradragsberettiget efter § 8 A med: op til 15200 kr. 
Hvis du ønsker at indbetale et beløb til missionsarbejdet,
kan du gøre det til Betania Kirkecenter̀ s Ydremission via bank til 
Den Jyske Sparekasse, Billund.
reg.nr. 9712 konto nr. 0741793075
Giro 134 4218 - kode 01
Husk at mærke indbetalingen  ”NLAI”, som betyder 
New Life Africa International

Missionskasserer Willy Højgaard, Betania
Kirkecenters Ydremission, Blåhøj Stationsvej 27, DK-7330 Brande.
Tlf + 45 51913058. e-mail: ymission@betania.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: +45 60612084
 Leif: +4561689679
www.newlife-africa.org
https://www.facebook.com/newlifeafricainternational

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

Personale i NLAI

Tak til vores 
dygtige personale

Manager eric, Pastor 
Ford sammen med os

Obs!  vi stopper med at lægge girokort i bladet, men de kan 
fås ved henvendelse til missionskasserer Willy højgaard,  
e-mail: ymission@betania.dk tlf. +45 51913058 

der henvises til nedenstående bankkonto eller vores hjemme-
side for andre betalingsformer.

Konto navn: betania Kirkecenter ś ydremission, i den Jyske 
sparekasse, billund,  reg. Nr. 9712, konto nr. 0741793075

husk at mærke betalingen: NLAI  


