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Nyhedsbrev fra
Susanne & Leif Madsen

New Life hjemmene for drenge og piger

Børnene fra New Life homes
”New Life” er det navn som de første
drenge der flyttede ind gav børnehjemmet,
for de siger, at de
har oplevet at få et
nyt liv, ved at bo på
hjemmet. Drengenes
hjem kaldes: ”New
Life Boys´ Home” og
Michael den mindste dreng på New
Life Boys Home

som arbejder med børn som er udsatte for
forskellige svigt kommer med.
De kommer ofte med børnene til NLAI
fordi de ikke kan finde nogen familie, som
kan tage sig af dem, eller andre som vil
række ud og hjælpe til med denne store opgave. Børn bliver også fundet på gaden og
i parkerne i Nakuru og kommer og får
hjælp. Alle som er på
børnehjemmene, er
blevet registreret hos
de offentlige myndigheder og NLAI er
ansvarlige for dem.

Gensynsdag for ”gamle børn”

Efterhånden er der rigtig mange af de
unge, som er vokset op på børnehjemmet
og som er færdige med deres uddannelse,
som har fået arbejde og kan klare sig selv.
De er stadig en del af New Life familien,
og i april måned havde vi en gensyns-

pigernes: “New Life
De to yngste piger
Girls´ Home”.
Siden januar 2015
på New Life Girls home
Vi glæder os over
er der allerede komhvad der sker på børmet 15 nye børn ind Gensynsdag hos Irene for ”gamle børn”
nehjemmene med de mange dejlige børn.
på hjemmene, hvilket er det antal
Hvordan de oplever omsorg og tryghed,
som vi plejer at få ind på et helt år. Disse dag, hvor vi var samlet med mange af de
kærlighed og forståelse fra personalet, og
skønne børn kan du være med til at
”gamle” børn fra børnehjemmet og de
deres såkaldte søskende, som de bor samhjælpe, med et fadderskab på 18 kr. om
fortalte om, hvad de nu laver, hvor de bor,
men med. Det er alle børn med store behov dagen, 550 kr. pr. mdr.
om de er gift og har børn og hvad der ellers
for opmærksomhed, og omsorg. Det er
er sket i deres liv.
børn, som allerede har været igennem
mange svære ting i deres korte liv
inden de kom til børnehjemmet. Børn,
som er efterladt alene, hvor ”forældre” er løbet væk fra deres ansvar
og overladt dem til gaden eller hos
bedstemødrene, som igen er kommet
til kort eller afgået ved døden. Børn,
som har været udsat for voldtægt, og
andre former for mishandling. Børn,
Nye børn som er kommet siden januar 2015
som politiet eller offentlige kontorer,

Susanne & Leif Madsen

P.O. Box 9734, 20112 Lanet, Nakuru, Kenya
leifmadsen@africaonline.co.ke
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Hilsen
fra os

Susanne & Leif
på Færøerne

For tiden er vi i Danmark, og holder
møder og foredrag rundt omkring i
landet.
Vi har haft en rigtig god tid på Færøerne, med besøg og møder mange
steder også i kirker som vi ikke havde
besøgt før. Vi takker Gud for alle de
åbne døre, som vi oplever på Færøerne, og de mange som ønsker at hjælpe
børn og unge i Kenya.
Vi nyder den tid vi har sammen med
vore børn og børnebørn medens vi er
i Danmark. Det er skønt at være sammen igen.
Vi håber at se mange af jer på den
fortsatte møderejse forskellige steder
i Danmark. Tak til alle jer rundt
omkring i landet, som åbner jeres
hjem for os. Og tak til kirker og grupper som inviterer os. Det er utroligt
dejligt at opleve den store åbenhed og
interesse. Tusind tak.

og ikke mindst efter tabet af vore ma- Besøg fra
nager, som døde d. 4/2 2015, hvilket
Jyderup Kristne Center
vi skrev om i sidste
I marts havde
nyhedsbrev.
vi den glæde at
Indtil videre klarer
have besøg af
vi os med de ledere
Hans, Lars og
vi har og de gør en
Carsten fra Jyfantastisk indsats, men
drup. De besøgte
vi er stadig på udkik
de forskellige
efter en ny manager
projekter og talte
for NLAI.
til børnene, samt
Lars, Hans & Carsten
I må gerne være med
forkyndte Guds
til at bede om at vi
ord forskellige steder.
finder den rette person, da det er en
De var til opmuntring og hjælp for
meget betydningsfuld post.
mange på flere måder.

Jakob på besøg

I forbindelse med påsken
var Leifs fætter Jakob
Jensen, som er uddannet revisor og til daglig
arbejder som afdelingsleder i et stort firma i
Danmark på besøg i 10
dage, hvor han havde
møder og samtaler med
Jakob
en del medarbejdere og
alle lederne i NLAI. Han
opdaterede også den organisationsplan, som han for flere år siden havde
været med til at udarbejde, da han
hjalp til i NLAI i en længere periode.
Han var til stor opmuntring for os alle
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undervisning i almindelige fag, men
også i de kreative fag.
Skoleleder Jane Makena skriver
Rugby - drengene og - pigerne klarer
følgende.
sig også godt og vinder den ene
Børnene har det godt i skolen og er
glade for at være tilbage efter ferien
i april og ikke mindst taknemmelige
for at kunne få
mad hver dag,
som for mange
børn er et stort
problem i de
fattige familier,
hvor de kommer
Spejdere i NLAI
fra. De er meget
Jane
aktive både
pokal efter
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nelse, men også med forskelDette er
lige aktiviteter. Bl.a. er musik-,
med til at
drama- og spejdergrupperne,
gøre en
kommet langt i de årlige konforskel i
kurrencer. Musikgrupperne
deres liv, og
nåede helt op til finalen, hvor de
løfte deres
blev nr. 4
selvværd.
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Vi takker
til konkurrencer og kom også
Gud for alle
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ten. De kom hjem med en meget Drama gruppen
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flot pokal, som de og vi alle er
i New Life
stolte af.
Africa InternaDe elsker at
tionals skole og
være med i
hjem og ikke
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mindst dygtige
og på denne
lærere og medmåde bliver
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skolen også
alle går ind i armere kendt.
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bejdet med stor
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iver og glæde.
er det med
transport til de forskellige
steder, så det er en anden
udfordring.
Spejderne som nu stråler i
deres fine uniformer, har
lige været på lejr, og nyder at
være med til de forskellige
arrangementer.
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Nye børn på skolen

Efter at den nye store skolebygning
med rummelige klasseværelser er taget
i brug, har vi følt, at vi måtte være villige til at hjælpe endnu flere børn med
mulighed for skolegang og uddannelse.
Derfor har vi udover de 60 nye børn,
som starter i børnehaveklasserne hvert
år i januar, modtaget 35 elever, som

elendighed, sult og fattigdom. Disse
skønne børn har vi nu ved din og Guds
hjælp, mulighed for at komme videre i
deres liv.
På skolen får de mad og skoleuniform, sko på deres fødder, strømper,
undertøj, skoletaske og bøger. Hvis de
klarer sig godt, kan de forsætte med
gymnasium på 4 år og en college- eller
universitetsuddannelse, som gør, at de
har mange muligheder i fremtiden.
Det kan løfte ikke bare dem, men
hele deres familie ud af fattigdom.

De nye børn har brug for fadderskaber. Vil du træde til og hjælpe
med en betaling på kun 9 kroner
om dagen og dermed hjælpe med at
sikre dem disse ydelser og give dem
håb for deres fremtid?
Send os en mail med dit navn og adr.
så sender vi dig oplysninger om barnet,
billede og betaling. Vi har brug for
mange som vil hjælpe med dette akutte
behov, med 280 kr. pr. md. ( 9 kr. om
dagen )

Drengehus projektet

Yngste klasse i NLAI Børnehave Skole

Yngste klasse i New Life Africa Tumaini Skole

Der er mennesker forskellige steder i verden som arbejder på at indsamle penge
til dette projekt og
på nuværende tidspunkt, er
vi oppe på at have indsamlet ca. 900.000 kr. som er
øremærket til drengeDrenge som ser frem
til at deres nye hus bliver bygget
huset. Det er ca. 40% af
budgettet for byggeriet.
Mange har givet mindre og større beløb og vi vil fortsat opfordre private
og firmaer til at stå sammen med os og indbetale et beløb øremærket:
”Drengehuset”
Nogle laver sponsorløb, loppemarked, salg af pandekager eller andet til
fordel for byggeriet.
Ligesom skolebygningen, vil vi på drengehuset sætte skilte med
navne på de personer, firmaer eller organisationer, som har givet
100.000 kr. eller derover.
Din gave vil betyde at drenge, som ikke har noget håb for fremtiden,
vil få mulighed for et sted at bo i trygge omgivelser og i en kærlig atmosfære, få skolegang, en uddannelse og senere mulighed for et arbejde
og et liv, hvor de kan
budget 2.1 mio.
klare sig selv og være
til gavn for samfunmangler
Indkommet
det.
1.2 mio.

0.9 mio.

Børnene har brug for nogle som
vil hjælpe dem.

er fordelt i forskellige klasser, hvor
der har været plads. Disse børn er så
taknemmelige for at de kan komme i
skole.
Det er børn som har oplevet forsømmelse og nogle af dem har oplevet at
blive sendt på gaden pga. stor nød og

Nyt Logo

kring i verden markeret hvor i verden
Støttere rundt om
t er
verdenskor t, hvor de
Vi har fået lavet et
støtter
NLAI har folk som
arbejdet.
tring,
Det er til stor opmun
r
ha
ud
G
at se hvordan
ei
m
m
ko
at
hjulpet os til
ge
an
m
så
kontakt med
kring
mennesker rundt om ælpe til.
hj
at
r
fo
er
og se deres iv

Vi har fået et nyt logo men sommerfuglen er bevaret.
Ligesom en sommerfugl bliver forvandlet fra en larve til
en smuk sommerfugl, ved vi at de børn som NLAI hjælper, som kommer fra forfærdelig kår også kan udvikle
sig til noget fantastisk, når de får de rette muligheder og
indhold i deres liv.
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For jer som overfører penge fra
andre lande til den danske konto,
er der en vigtig information!
Fra den 20. april 2015 er bankens
IT-system ændret og SWIFT-koden
er derved ændret fra JYSPDK21 til
JYSPDK2G. Kun det sidste
ciffer 1 er forandret til G.

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

I februar fik 17 af de elever, som vi har hjulpet videre på
gymnasium, deres afsluttende karakterer. Mange af de
unge har klaret sig rigtig godt, og kunne derfor fortsætte
med en videregående uddannelse.
Nogle er startet og andre venter på at
komme i gang med en
uddannelse til september,
så det er en stor glæde at
se, at det går dem godt.
Janet B
Nogle af eleverne, som
Sharon
blev færdig med gymnasiet, er optaget på
følgende uddannelser:
Sharon og Janet er
startet på sygeplejerskeuddannelsen.
Mary
Mary Wanjiku er
startet på en frisøruddannelse.
Jane Wanjiru tager
en uddannelse i Mad
& Servering, Salg &
Management.
Faith
Faith Wanjiku er
blevet optaget på sygeplejerskeuddannelsen på
Egerton Universitet.
Rachael er startet på pædagoguddannelsen.
Fhilomena og Davine er
Davine
optaget på Nakuru College
of Health Sciences, hvor de tager en uddannelse indenfor fødevarer og ernæring.

Caleb er optaget på
læreruddannelsen på
Nakuru Teachers training college.
Peter Kiarie er startet
på universitetet i
Nairobi, hvor han
tager en universitetsgrad i Økonomi
& Statistik.

Caleb

Tusind tak til jer
Peter K
som hjælper med
videreuddannelse,
det er med til at muliggøre, at de
unge kan klare sig selv i fremtiden.

Jane

Møder

Rachael

New Life Africa International
v/Susanne & Leif holder møder rundt
omkring i Danmark.
Følg arbejdet i New Life Africa International,
på Facebook, eller på den nye hjemmeside.
(Den danske hjemmeside gennemgår for tiden nogle ændringer, men vil snart virke igen.)
Læs mere på:
https://www.facebook.com/newlifeafricainternational
https://www.newlife-africa.org

Philomena

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 Kirkecenter`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 / susannenakuru@gmail.com
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

Tak kære venner for alt hvad I gør for at arbejdet
kan lykkes.
Må Gud velsigne jer!
Hilsen med Jeremias 1,4: Længe før jeg dannede dig i din
mors liv, havde jeg planer for dig.
De kærligste hilsener
Susanne og Leif Madsen

Alle gaver er fradragsberettige efter gældende regler i Danmark
Du kan støtte missionsarbejdet, eller blive fadder for dreng/pige
Missionsarbejdet
Frit beløb
Skolen og Syskolen
Frit beløb
Drenge / piger som bor i New Life House
550 kr. pr. mdr.
Fadderskab for skolebørn
280 kr. pr. mdr.
Elever på gymnasiet / praktisk udd.
2 x 475 kr. pr. mdr.
Universitet og videreunddannelse for unge 5 x 500 kr. pr. mdr.
Løn til lærere kan støttes med
100-1000 kr. pr. mdr.
Krisecenter plads til mor + barn
3 x 500 kr. pr. mdr.
Byggeri: Drengehus
Frit beløb

