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Nyhedsbrev 
fra Susanne & Leif Madsen

Raising the Leaders of Tomorrow

Det er en stor glæde at se hvordan de unge 
mennesker, som er kommet fra de mest fat-
tige og umulige baggrunde, rejser sig ved 
Guds hjælp og får uddannelse.

Her er fire personer, som er blevet færdigud-
dannet inden for de sidste måneder. Angeline 
og Sharon har afsluttet deres studier og er 
nu uddannede gymnasielærere og har fået 
arbejde. Corrizon har afsluttet sin frisørud-
dannelse. Dennis er blevet mekaniker.

Nye børn på NLAI børnehjem

9 nye børn er flyttet ind på NLAI hjemmene inden for de sidste 
måneder og er ved at falde godt til. Tak om der er nogen af jer, som 
ønsker at blive fadder for dem. 

velgørenhedsdag for NLAI børn og unge

Jeppe, en volontør fra DK var initiativtager til en velgørenhedsdag, 
hvor børnene fra børnehjemmet sammen med medarbejdere fra 
NLAI samlede gadeaffald fra naboområderne omkring NLAI.

Både de store og små børn deltog under 
vejledning af de voksne, og det var en 
lærerig dag for alle. Aktiviteten hjælper 
børnene til at vokse op og være bevidst 
om, at holde naturen ren og tænke på 
andre end sig selv. Mange af Nakurus 
gader er normalt beskidte og flyder med 

plastikposer, papir og andet af-
fald, så det er godt for børnene 
og omgivelserne at se et rent 
og pænt område i byen efter 
denne indsats.

Angeline

Nye børn på NLAI børnehjem

Jeppe sammen med børnene

Oprydning på Nakuru`s gader

sharon Corrizon

dennis



Tak til alle jer som gør arbejdet muligt 
med jeres bøn og trofaste indbetalinger. 
Uden jeres hjælp kunne dette arbejde slet 
ikke gøres, så vi er dybt taknemmelige 
for den store opbakning vi oplever. Vi 
har haft en god tid i Danmark, til trods 

for at Susanne brækkede sin fod og måtte gå med støttestøvle og 
krykker i over 3 måneder. Vi er taknemmelige over, at foden er 
vokset rigtigt sammen igen. Vi havde den gode oplevelse at deltage 
i Sommercamp i Mariager, som var til stor inspiration, og det var 
skønt at gense mange venner. Desuden har vi deltaget i SMF’s stæv-
ne (Sundhedspersonalets Missionsfællesskab), hvor vi fik anledning 
til at fortælle om arbejdet i Kenya. 
Under vores ophold her i Danmark er det blevet tydeligt for os at 
Leif i længere tid har været arbejdsmæssigt overbelastet. I samar-
bejde med vores kirke, Betania KirkeCenter i Blåhøj, har vi derfor 
valgt at forlænge vores tid i Danmark. For at aflaste Leif har Beta-
nias lederskab nedsat en styregruppe der i samarbejde med Susanne 
varetager de daglige arbejdsopgaver fra Danmark. Projekterne 
i Kenya kører som de skal og på daglig basis ledes de fortsat af 
NLAI’s Manager Eric Mbugua, som vi er i tæt kontakt med fra DK.

Møder i england
I juni havde vi mange 
spændende møder i 
England, både med 
NLAI–UK-gruppen, og 
ikke mindst med Roger & 
Jackie, Liz & Ian & Angela, 
som alle gør et stort arbejde 

der, for at hjælpe NLAI børn og unge. 
Susanne og Leif deltog i en del kirkelige 
arrangementer, var med i forskellige 
tiltag for at samle penge ind og besøgte 
skoler. Vi besøgte en skole, hvor nogle 
NLAI børn og 2 af vores lærere har 
været, da de var i London for at spille 
rugby. Det blev også til et besøg og 
arrangement hos en af de forældre, som havde haft besøg af NLAI 
børn, og det var stort at høre deres fortællinger om, hvad besøget 
havde gjort for familierne.

Indsamlingsfesten
Et af de store arrange-
menter blev holdt den 
sidste aften, vi var i 
London, hvor vi præsen-
terede NLAI`s arbejde. 
En Indisk familie havde 
arrangeret en stor ind-
samlings aften til fordel 
for NLAI. Der kom ca. 
250 personer til en utro-
lig flot og velorganiseret 

aften. Der var veldækkede borde, indisk mad, salg af smykker og 
lodsedler, som i alt gav et flot beløb til hjælp til en del af inventaret 
til NLAI ś nye hjem for drenge. Tusind tak til Dr. Tikam og familie 
for dette enestående arrangement.

volontør
I juli måned var Katja Horsager igen volontør, og børnene var glade 
for at se hende.

Merete og Jimmy samt deres to drenge har været volontører i 
2½ mdr., hvor de var til stor hjælp på mange forskellige måder i 
arbejdet.

Merete & Jimmys historie
”Det har været en kæmpe oplevelse for hele familien at bruge 9 uger 
på at arbejde for NLAI. Vi har som familie fået nogle helt unikke 
oplevelser og nye venskaber på tværs af forskellige kulturer. 

For drengene har det været en meget anderledes skoledag, end de 
har været vant til. Det har været en lærerig oplevelse at opleve, hvad 
det vil sige at være anderledes, især for drengene. Vi tænker tilbage 
på vores 9 uger i Nakuru, som en god og spændende tid.

V.H. Merete og Jimmy Hartington”

Liz & Ian

dr. Tikam og hustru, sammen 
med susanne og Leif

Jimmy og Merete med deres børn

Katja sammen med de små børn

besøg hos Jackie & roger

bestyrelsen for NLAI-UK

susanne & Leif 

Personlig hilsen

Angela



NLAI skole har haft sommerferie i august
De ældste elever i 
børnehave klasserne på 
New Life Africa-skolen 
og NLAI-Tumaini skolen 
har været på tur til Nakuru 
Bomas (museum), og 
8. klasse var på tur til 
Thompson-vandfaldet i 

Nyahururu. Vi giver gerne eleverne 
i disse klasser en tur hvert år, så 
længe der er økonomi til det. Eleverne 
møder igen den 28. august til deres 
sidste måneder af skoleåret i 2017. 
Det bliver en travl tid med eksamener 
for alle elever, afsluttende fester for 
børnehaveklassernes ældste elever og 8. 
klasse eleverne. Og så er der julefester 
for de mange dejlige børn.

Julefester og gaver
Vi planlægger at afholde en stor afslutnings julefest sidst i novem-
ber for alle skoleelever samt nogle af deres pårørende. Der kan 

vi blive op til 1400 
personer, som alle 
skal have et måltid 
varmt mad og en 
julegave. Den 25. de-
cember holder vi stor 
julefest for børnene 
på børnehjemmet 
med ekstra god mad 

og flere julegaver. Vi har brug for ekstra 
midler for at gennemføre disse arrange-
menter, som løber op i rigtig mange 
penge, men vi synes alligevel, at 
børnene skal mærke, at det er jul. 
Hvis du har lyst til at hjælpe, er du 
meget velkommen til at indsætte et 
beløb mærket ”Julefester”.

Udveksling og fællesskabsdag med et 
andet børnehjem i Nakuru

Nogle af vores med-
arbejdere og børn 
fra børnehjemmet 
var med i et projekt 
med et andet bør-
nehjem i Nakuru, 
hvor de lærte nyt af 
hinanden og var til 
gensidig hjælp. Det 
var en god og spæn-

dende dag for dem alle. NLAI-pigerne lavede maden og hjalp med 
rengøring og forskellige aktiviteter. Vores ledende socialarbejder 
Kennedy fortalte om NLAI-børnene og introducerede personalet 
samt NLAIs program.

drengenes nye hjem
Huset er næsten færdigbygget, og der arbejdes nu på de indvendige 
detaljer, som mangler. Området omkring huset er ved at blive 
planeret og fliser bliver lagt, så der bliver rene og cementerede 

områder ved indgangen til huset. Vi er utrolig taknemmelige til 
alle jer, som har været med til at gøre dette byggeri muligt. Der 
mangler flere penge til inventar, såsom flere senge med madrasser, 
bokse/skabe til tøj, borde og stole til spisesalen, sofa grupper, 
køkkenudstyr, vaskemaskiner m.m.

Husk, når du flytter bank, at du også skal flytte dine overførsler til dit fadderbarn i NLAI. 
Vi oplever, at flere ikke er opmærksomme på dette. 
Op til to gange om året modtager I et takkebrev. Hvis I ikke får det, er det fordi der er sket en fejl og I må meget gerne kontakte os.  

OBS! Ny Email adresse, som nogle har haft svært ved at finde: 
Missionskasserer Willy Højgaards nye e-mail: ymission@betania.dk

Top klasse på udflugt

børnene fra skolen

samvær med de andre børn

det fremtidige hjem for drenge
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Nogle af børnene 
fra børnehjemmet
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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 

valg i Kenya
Den 8. august var der præsidentvalg i Kenya. Valget forløb nogenlunde roligt, men efter valget opstod der store 
demonstrationer og optøjer flere steder, og nogle mennesker mistede livet.
Da valgresultatet blev offentliggjort, var der stor uenighed om resultatets gyldighed. Sagen blev derfor overgivet til 
domstolene, og de har nu besluttet at der skal være nyt valg inden starten af november. Vi håber I vil være med til 
at bede om fred i Kenya.

brøndboring  
Da det længe har været et stort problem, at vi har for lidt vand til alle de mennesker, som bor på børnehjemmet, 
samt de ca. 600 personer, som kommer på stedet hver dag, så vi har længe talt om at lave en brøndboring på grun-
den. Det er temmelig dyrt, men skulle kunne tjene sig ind i løbet af få år, da vandregningen allerede er meget høj. 
Hvis du har lyst at hjælpe med dette behov, bedes du skrive ”Brøndboring” på din indbetaling.

syskole
45 elever får på vores syskole en 4-årig ud-
dannelse med teori og praktik og deltager 
desuden i relevante seminarer. Ligeledes 
får de computerkurser. Eleverne er sponso-
reret i 4 år af Kavlifonden fra Norge, som 
er en fantastisk hjælp for NLAI. Foruden 
den almindelige undervisning, hjælper de 
til med at fabrikere dragter og specielle 
uniformer til børnene i forbindelse med 
skolens konkurrencer med andre skoler. De syer også specielle dragter 
til afslutningsfester for børnehaveklassen og 8. klasse. Det er en god 
træning for de mere erfarne elever at hjælpe til med fabrikationen af 
disse uniformer. En uddannet syerske er fuldtidsansat til at sy de alm. 
skoleuniformer, samt uniformerne til køkkenpersonalet.
 

Må Gud rigt velsigne jer på alle måder.

Hilsen med Salme 146,9: Han tager sig af de fremmede, viser omsorg 
for enker og forældreløse. 

De kærligste hilsener
Susanne og Leif Madsen 

Gaver til missionsarbejdet 
Alle gaver er fradragsberettiget efter § 8 A med: op til 15.600kr. 
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 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

syskole elever med personale


