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Kenya er ligesom alle andre lande blevet 
hårdt ramt af Corona-krisen. Midt i marts 
måned, få dage efter at Danmark lukkede 
ned, blev der også lukket meget dramatisk 
ned i Kenya.
Alle skoler, universiteter og colleges blev 
lukket i hele Kenya, og rigtig mange både 
offentligt ansatte og privatansatte blev sendt 
hjem fra arbejde. Næsten alle butikker, 
forretninger og gadehandlere fik besked om 
at lukke, så det var næsten kun dagligvarer-
butikkerne, som holdt åbent. 

Det har også været påbudt at gå med maske 
i det offentlige rum lige siden marts måned. 
Desuden har der været udgangsforbud fra 
klokken 19 til klokken 5 næste morgen i 3 
måneder. Det har medført store problemer 
i hjemmene, ikke mindst økonomisk, da 
mange ikke kan tjene til livets ophold. De 
får ikke hjælpepakker fra regeringen eller 
arbejdsløshedsunderstøttelse, så nøden er 
stor i Kenya.

Al NLAI’s personale lønnes stadig, og alle de 724 fattige familier, 
der har et barn eller en ung, som NLAI holder i skole, har modtaget 
hjælpepakker med mad fra NLAI.
 
Status på skoler og uddannelser i 2020

103 nye små elever er i år startet i børnehaveklasserne på 
NLAI-skolen og NLAI Tumaini-skolen.

Derudover har 10 nye børn fået plads, hvor der var ledige plad-
ser i de andre klasser på NLAI-skolen.  

Og 23 elever er startet på forskellige gymnasier i januar 2020 
ved hjælp af fadderskaber igennem NLAI.

Følgende 10 elever er startet på videregående 
uddannelse i januar 2020: 

Ruth - Christ Mission School. Peris - Vera Beauty College: Hair 
and Beauty. Ann - Comboni Polytecnic College: Painting and 
decoration. Samuel - Mason and plumber. Karima - Dykaan Col-
lege of professional Studies: Hair and Beauty. Joshua - Rift valley 
Institute of Science and Technology: Social work and community 
development. Daniel - Comboni Polytecnic College: Mason and 
plumber. Collins - Kenya Industrial Training Institute: Welding 
and fabrication. Alvin - Computer programming.  Samwel - Kenya 
Industrial Training Institute: Welding and fabrication.

Mercy, Clinton, Linet og Kelvin, som alle 
har været på computer-kursus, venter på at 
starte op på nye uddannelser, når der forhå-
bentligt snart åbnesigen for college. 
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En af de fire nye børnehaveklasser

724 familier modtager madvarer



Susanne skriver: 
Endnu en skøn rejse til 
Kenya i februar 2020 
Jeg havde endnu en skøn rejse til NLAI 
i Kenya i februar sammen med min 

søster Inger, hvor mange mennesker kom og opmuntrede vores 
børn i NLAI og personalet. Endnu engang blev de klar over, at de 
ikke er glemt og alene i NLAI, for flere hold unge i store og mindre 
grupper fra DK, 5 gæster fra UK samt David fra Australien kom på 
besøg.

Mens min søster 
og jeg var der i 
februar, talte vi 50 
forskellige gæster, 
så der var nok at 
hilse på, ud over at 
være hos børnene 
og personalet. Der 
var også volontø-
rer fra DK og fra 
Færøerne.   
 

Der skulle tages billeder og gives nye skoleuniformer, sko og tasker 
til alle børn, som NLAI støtter på de forskellige skoler, så der blev 
givet smil og knus til mange børn. Det er et stort arbejde, men det 
betyder meget for mig (Susanne) at se børnene, så jeg ved, hvad jeg 
sidder med i hverdagen omkring fadderskaber. I februar var det hel-
digvis tilladt at være tæt på hinanden, men som vi ved, er det ikke 
så godt nu, så længe der er smittefare for Corona. 
Der var også 
mange samlinger 
på børnehjemmet 
og i skoleklasser-
ne samt samlin-
ger med de unge, 
som er i gang 
med uddannelse. 
Det giver nyt håb 
at sidde og lytte 
til deres historier 
om, hvordan de 
for mange år 
siden kom til 
NLAI, og nu er 
mange færdige 
med skole og 
gymnasium og i 
gang med uddan-
nelse af forskelli-
ge slags. At høre 
og se, hvad troen 
betyder for dem, 
og at se, hvordan 

de er vokset på alle 
måder i deres liv, 
ikke kun fysisk 
men også men-
talt og åndeligt, 
giver stor grund 
til at takke Gud 
for hver enkelt af 
dem. Deres liv 
så ud til at skulle 
mislykkes, men 
ved Guds nåde er 
de i dag unge, som 
kan stå med troen 
i deres hjerter og 
være klar til at 
komme videre i 
livet. Tusind tak 
til alle, som beder 
for dem og løfter 
økonomisk. Det er 
fantastisk, og vi er 
dybt taknemmelig. 

Vand og håndvask på NLAI-grunden
Håndvask er blevet en vigtig del af hverdagen, også på børnehjem-
met i NLAI. Og vi er glade for, at vi har rigeligt med vand på 
grunden fra brøndboringen. Alle børn fra børnehjemmet har været 
hjemme på børnehjemmet siden midt marts, hvor alt blev lukket ned 
i Kenya pga. frygten for, at Covid-19 skulle sprede sig. 

Det har også betydet, at kun nødvendigt personale har været på 
arbejde, så de ikke bragte smitten ind til børnene. Der har indtil 
nu ikke været nogen smittede på NLAI-hjemmene eller blandt 
personalet. Vi har heller ikke hørt om smitte af skolebørn, så det 
er vi taknemmelige for. På grund af den voldsomme nedlukning af 
samfundet er der endnu ikke så mange covid-19 tilfælde i Kenya, 
men vær med til at bede om, at det ikke må sprede sig for meget, 
når de begynder at lukke samfundet op igen. De fattige lande som 
Kenya har overhovedet ikke et sundhedssystem, som kan klare et 
stort udbrud af covid-19.

Børnene på børnehjemmene har det godt, der er lavet aktiviteter 
for dem og skemaer med program, så de ved, hvad der skal foregå. 
De kommer kun ud i gården for at lege og lave sport, men ingen er 
tilladt at komme uden for porten ind til skolegrunden. Så det har 
været og er en speciel tid for dem alle, og de ser frem til, at samfun-
det forhåbentligt snart lukker op igen.

Aflyste møder betyder mangel på fadderskaber
Fra januar til og med marts havde vi den glæde at holde møder i 
Blåhøj, Aalborg og Næstved. 
Bl.a. fordi vi ikke har kunnet holde møder siden marts, så har vi 
også i NLAI stadig mange skolebørn, gymnasieelever og unge 
under uddannelse, som mangler fadderskaber. Vi har aldrig fad-
derskaber til alle børn, når vi tager dem ind på skolerne eller på 
børnehjemmet, men vi plejer at få langt de fleste dækket ind i løbet 
af året. 

Vi takker alle dem, som har hjulpet med at finde mennesker, som 
er villige til at blive fadder eller sponsor for en af vores piger eller 
drenge fra NLAI, men der er endnu mange børn, som endnu ikke 
har fået en fadder eller sponsor.

Personlig hilsenPersonlig hilsen

Persondata
Betania KirkeCenters Ydremission tager beskyttelse af dine 
data alvorligt. Derfor har vi en privatlivspolitik, som du kan se 
på: http//betania.dk/privatlivspolitik/

Syskoleeleverne synger for gæsterne

Festaften sammen med gæsterne

Susanne sammen med nogle af børnene

Unge som er igang med uddannelse

Syning af uniformer

Uddeling af skoleuniformer



Hjælp til at finde nye fadderskaber og støtter
Du må gerne fortælle dine venner om 
muligheden for at gøre en forskel for en 
fattig pige eller dreng i Kenya - for blot 
100 kr. om måneden.
Man kan hjælpe med 360 kr./måned, som 
det koster for et barn at gå i skole, men 
man kan også hjælpe med 
190 kr. eller kun 100 kr./
måned for delesponsorater. 
Omkostningerne er 700 kr./
måned for børn på børne-
hjem, og 1200 kr./måned 
for elever på videregående 
uddannelser eller universitetet. Alle beløb 
kan deles i mindre beløb, og alle former 
for sponsorater er til stor hjælp.
Pengene går ikke til børnenes familier, 
men til udgifterne i forbindelse med 
børnenes og de unges skolegang og uddan-
nelser. NLAI driver 2 skoler og betaler alle udgifter forbundet med 
dette, da NLAI ikke modtager nogen hjælp fra regeringen. 
Udgifterne dækker: 
Alle lønninger, alle udgifter i forbindelse med reparationer, mad, og 
nyanskaffelse af forskellige ting, transport og kurser.  
Rejser i forbindelse med skolens konkurrencer, sport og spejderar-
bejde. 
NLAI betaler fuld underhold for de unge, som går på gymnasium, 
college, universitet eller andre uddannelser. Det dækker alt, hvad 
de skal bruge til undervisning, ophold for mange af dem, samt mad, 
transport osv.

Børnehjemmet for drenge
7 nye drenge er flyttet ind på børnehjemmet, siden sidste ny-
hedsbrev  
Der er for tiden 64 drenge, 
som har deres hjem på 
drengenes børnehjem. 40 
af drengene går i NLAI-
skolen og bor hver dag på 
børnehjemmet. 12 større 
drenge fra børnehjemmet går 
på gymnasium, og er kun 
hjemme på børnehjemmet 
i ferien, men de har været 

på børnehjemmet under 
Corona-krisen. 12 andre af 
drengene fra børnehjem-
met er voksne og i gang 
med uddannelse, så de bor 
på kollegium, hvor NLAI 
betaler deres udgifter.

Der er 5 nye piger 
på børnehjemmet
Der er for tiden 61 piger, som 
har deres hjem på pigernes 
børnehjem. 34 af pigerne går i 
NLAI-skolen og bor hver dag på børnehjem-
met. 16 piger fra børnehjemmet går på gym-
nasier, hvor de bor, og de er kun hjemme på 

børne-
hjemmet  
i deres 
ferier, og 11 af pigerne fra bør-
nehjemmet er voksne og i gang 
med videregående uddannelser, 
så de bor på kollegium. 

Familierne er 
desperate 
Normalt prøver NLAI 
at hjælpe et barn fra så 
mange forskellige fami-
lier som muligt, i stedet 
for at hjælpe mange 
børn fra en familie. På 
den måde kan mindst 
et barn fra familien få 
en god uddannelse og dermed være med til at hjælpe deres egen 
familie. 
Derfor har NLAI forbindelse med i alt 724 meget fattige familier, 
som har desperat brug for hjælp. 
I mange af de familier, vi hjælper, har de fleste voksne kun daglejer-
arbejde, hvis de overhovedet har arbejde. Mange har mistet deres 
arbejde på grund af Corona og er efterhånden desperate efter blot at 
kunne få mad. Vi ved, at en endnu større byrde nu er blevet lagt på 
de fattige familier, da deres børn heller ikke kan komme i skole og 
få mad der længere.

NLAI uddeler madvarer til familierne
Første uddeling af madvarer til disse familier fandt sted i begyndel-
sen af maj-måned, og anden uddeling var i begyndelsen af juni-
måned, hvor der også var sæbe inkluderet i pakken. 
Det har ikke været en 
let opgave, da både 
politiet og myndighe-
derne skulle være ind-
blandet i uddelingen, 
for at sikre sig, at alle 
forholdsregler blev 
overholdt med afstand 
og masker osv. 
Da NLAI har en liste 
over alle børn, og 
familier som har børn 
i skolerne, så var det nemt at identificere folk, som skulle modtage 
madvarerne.  
Der er stor taknemmelighed for denne uddeling både fra regeringen 
og fra alle dem, som har modtaget hjælpen.
Vi håber at kunne lave en tilsvarende maduddeling i begyndelsen af 
juli- og august-måned, og måske endnu længere. Men hvor meget vi 
kan dele ud, afhænger selvfølgelig også af, hvor meget der kommer 
ind til formålet.
Måske du ønsker at hjælpe til med indkøb af mad til de 724 fami-
lier, som vi gerne vil hjælpe igennem de næste måneder også.
Du kan være med til at give ved at indbetale et beløb øremærket 
”NLAI, akut hjælp” og sende det til vores danske missionskon-
to: Reg. nr. 9712 Konto nr. 0741793075, eller på Færøerne: 
Reg. nr. 6460 Konto nr. 0001759002

Ang. udsendelse af nyhedsbrevet
Ønsker du ikke at modtage vores nyhedsbrev, eller hvis du hellere 
vil have den tilsendt på E-mail i stedet for med post, beder vi dig 
give os besked på: nlai.nakuru.kenya@gmail.com

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 og du har givet penge, er det fordi der er sket 
en fejl og I må meget gerne kontakte os.

Nye drenge på børnehjemmet

Pigerne hygger sig 
i legerummet

Sådan bor mange fattige familier

Madvarer klar til uddeling

Drengene leger med Lego



New Life Africa International, 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 

Stor renovering af pigehjemmet og installering af solvarmere  
For tiden bliver det gamle drengehus renoveret, og ekstra 
badeforhold og toiletter bliver klargjort til, at pigerne mid-
lertidig kan bo der, medens pigehjemmet gennemgår en stor 
renovering.

Som vi 
skrev i sidste 
nyhedsbrev, 
så bliver det 
nødvendigt 
med et nyt 
vandtårn for 
at kunne udnytte vandet til solvandvarmere, som skal placeres på 
det nye tag på pigehuset. 
Vi samler stadig midler ind til dette store projekt, så hvis du er 
interesseret i at støtte netop denne renovering kan du mærke din 
indbetaling: ”Pigehus”. 

Velkommen til New Life Africa International dag
Den 14 nov. holder vi en dag for alle, som kunne være interesserede i at høre mere om, hvad NLAI egentlig står 
for og arbejder med. Dagen er for dem, som kunne tænke sig at hjælpe på den ene eller anden måde med arbejdet 
i Danmark eller Kenya, eller som bare ønsker at høre nyt fra NLAI i Kenya. Forskellige, som har været på besøg i 
Kenya i kortere eller længere tid, vil fortælle om deres oplevelser. 
Alle er hjerteligt velkommen, men tilmelding er nødvendig. 

Tid: Lørdag d. 14. nov. 2020 kl. 11.30
Sted: Aalborg Citykirkes lokaler. (Der bliver lejlighed til at se Citykirkens nye lokaler.)
Riihimækivej 6, 9200 Aalborg SV.

Tilmelding er nødvendig, da vi skal spise sammen, så husk at få dig tilmeldt til 
Susanne Madsen: E-mail: newlifeafricainternational@gmail.com eller Marie på 22526758, 

inden d. 5. nov. 2020. 

Pris pr. kuvert er 50 kr. inkl. middag og kaffe med kage senere på 
eftermiddagen.

Vi glæder os til at se jer.

Hilsen med Esajas 12, 2: Gud er min frelse, jeg er tryg, jeg frygter ikke.

Må Gud bevare jer alle
Kærlige Hilsener 
Susanne og Leif Madsen

Gaver til missionsarbejdet 
Alle gaver er fradragsberettiget efter § 8 A med op til 16600 kr./år pr. person.  
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
MobilePay nr. 22723
Giro 134 4218 - kode 01

Færøsk Bank: BankNordik - Reg. nr. 6460 Konto nr. 0001759002 
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, 
Højbovangen 7, 9200 Aalborg SV. Danmark
E-mail: leifnlai@gmail.com
newlifeafricainternational@gmail.com 
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

Renovering af det gamle drengehus

 Pigernes hus.

Mission og safari rejse til Kenya
Sammen med vores missionskasserer, 
planlægger vi en grupperejse til Kenya i 
februar 2022.
Nærmere oplysninger hos Willy Højgaard, 
tlf. 51913058 eller: ymission@betania.dk 


