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Drengene på grunden, hvor de skal have bygget huset

David  står på grunden 
hvor huset skal bygges

Drengenes kommende hus

Drengenes nye hjem

To

tal budget 2.1 mio DKKMangler:
0,5 mio DKK

Indkomne midler
1,6 mio DKK

Det bliver en stor dag, når vi starter byg-
geriet af drengehjemmet, ikke mindst for 
drengene, som har ventet på deres nye hjem 
i mange år. Byggeprojektet er blevet udsat 
flere gange, men nu bliver det til virkelig-
hed. 
Alt er ved at lægge sig tilrette med arkitekt-
tegninger, byggetilladelser og alle de doku-
menter, der skal til, for at sådan et projekt 
kan blive til virkelighed.  
Selvom der stadig mangler ca. 25 % af de 
nødvendige midler for at kunne fuldføre 
byggeriet, så starter vi i tro på, at de reste-
rende midler skal komme ind. 
Tak til alle jer, som indtil nu har været med 
til at give de ca. 1.6 mio. kr., som er ind-
kommet til dato, inklusiv de lovede beløb 
øremærket ”drengehjemmet”. 
Det er fantastisk, og vi er taknemmelige til 
hver enkelt af jer. 
 
Hvis du vil hjælpe til med at indsamle det 
resterende beløb på ca. 500.000 kr., så vil 
alle små eller store beløb blive værdsat, 
så vi kan se det nye drengehjem blive til 
virkelighed. Der er mennesker fra forskelli-
ge lande, som har givet til drengehuset. De, 
som har givet eller giver 100.000 kr. eller 
mere, får et skilt med deres navn på huset, 
enten på et lokale eller uden på huset. 

David fra Australien
I maj måned har vi haft besøg af David 
Virgin fra Australien, som har drevet eget 
byggefirma i 40 år.
Han har været ude for at hjælpe med forbe-
redelserne til drengehusbyggeriet, hvor vi 

har gennemgået tegninger, talt med arkitekt 
og byggefirma.
David hjalp også til med skolebyggeriet i 
2013 og han kommer igen i august og sep-
tember og hjælper med drengehusbyggeriet, 
hvilket vi er meget taknemmelige for.



Grupperejse til Kenya marts 
2016
En gruppe på 28 gæster fra Danmark 
var her i 3 uger i marts, hvor de sammen 
med Marie og Willy Højgaard og os var 
rundt at se arbejdet her i Nakuru, både 
på NLAI skole, børnehjem og losseplads 
projektet. De var også på besøg i private 

hjem hos vo-
res personale 
og besøgte 
kirker, hvor 
de medvirkede i 
gudstjenester. 
Der blev også 
tid til at se den 
smukke natur 
og de vilde dyr i 
Kenya og nyde et 

godt fællesskab. Mange kendte ikke hinan-

den før rejsen. 
Det blev en fantastisk tid, vi tilbragte sam-
men med nye bekendtskaber, som vi ser 
tilbage på med stor glæde. 

Familie på besøg       
Susannes søster Inger kom i februar og 
besøgte os og så 
arbejdet, det var til 
stor hjælp og glæde, 
at hun kom og blev 
nogle uger.
Leifs søstre Lillian 

og Jonna 
var også 
med på 
turen, 
hvilket 
var til stor glæde for os.  Jonna 
blev lidt længere end de andre, 
og hendes mand Jørgen kom 
også for at besøge os. 

Vi fejrer vores 60 års 
dage
I forbindelse med at gæsterne 
var herude, Fejrede vi Susanne 
og Leifs 60 års fødselsdage. 

Vi havde en meget velsignet og festlig dag 
sammen med vore afrikanske og danske 
venner. 

NLAI’s hjem for piger og 
drenge. 
2 nye børn er flyttet ind på 
børnehjemmet. En lille pige 
og en dreng som er blevet 
afleveret at de offentlige 
myndigheder pga. fysisk 
vold i deres hjem. Der er nu 
107 børn, som bor på New 
Life drenge- og pigehjem, 
hvor de opholder sig og 
får alt, hvad de har brug 
for, ud over at gå i skole 
og være på ture ind imel-
lem. 

Mere familie på besøg
Susanne søsters dat-
ter Ann-Katrine, hen-
des mand Stefan samt 
deres datter Adele var 
her også i 2 uger.
I april ankom Leifs 
lillebror John og var 
her i 6 uger, sammen 

med hans søn An-
dreas, som bliver 
her i nogle måne-
der som volontør. 
Det var igen en 
stor glæde for os 
at have familien 

på besøg, som selvfølgelig også hjælper til i 
arbejdet, medens de er her. 

Efterskoler på besøg  
Sidst i februar havde vi en gruppe fra 
Skovbo efterskole på besøg nogle dage. 
De havde en god tid med børnene på skolen 
og ikke mindst dem på børnehjemmene, 
som de fik bedst kontakt med. 
Om søndagen blev de store børn fra bør-
nehjemmet inviteret ud at spise middag 
sammen med eleverne fra Skovbo, hvilket 
de var meget begejstrede for. 

Sidst i april havde vi besøg af Euro Class fra 
Kolding, som kom og gav en hånd med i ar-
bejdet. Specielt var de til stor hjælp med leg 
og underholding af børnene på børnehjem-
met, da der var skoleferie i den uge.

Rejsedeltagerne

Marie & Willy

Den nye 
lille pige

Den nye 
dreng

Jonna & Jørgen

Gæsterne til fest med børnene

Ann-Katrine 
& Stefan

 med Adelé

Leif, Susanne, Inger, Lillian, Jonna

Skovbo efterskole

Euro Class 

John & Andreas

Susanne & Leif 

Hilsen fra os
Efter flere måneder med tørt vejr har vi oplevet en periode 
med regn, og alt er for tiden dejlig grønt og spirer. Det er 
smukt og forfriskende, og vi håber, at Kenya vil opleve en god 
høst i år. 
Vi takker også Gud for hans velsignelser på alle måder over 
NLAI og os alle. 



NLAI støtter følgende:
NLAI skolen har nu 493 elever, som dagligt 
kommer på skolen og får undervisning, mad 
og daglig voksen-
kontakt.  Hver dag 
hjælper vi 62 børn, 
som går på New Life 
Tumaini skolen, og 
110 andre børn, hvor 
NLAI betaler for alt, 
hvad eleverne har 
brug for inklusiv et 
madprogram.
NLAI støtter nu 73 
unge, som går på gymnasium. Det vil åbne 
døre for de unge til at gå videre med uddan-
nelse og til senere at få et arbejde. I år 2016 

startede 22 
i form 1, 
det vil sige 
første år i 
gymnasium 
ud af fire år. 
De er alle 
begejstret 
over denne 

store chance, de har fået, for at komme videre 
i livet. 

Ny manager for NLAI 
Vi har nu den store glæde, at der er blevet 
ansat en ny manager for NLAI. Det er efter 
lang tids bøn, overvejelse og adskillige 
jobsamtaler, at vi nu har ansat Eric Mbugua, 
som startede den 1. juni. Det glæder vi os 
over og tror på, at der 
bliver en god fremtid 
for New Life Africa 
International. Alle er 
begejstret og glade 
over, at vi endelig har 
fundet en manager, 1 
år og 4 måneder efter 
den forrige manager 
Crispus´ alt for tidlige 
død. 

Start på uddannelse
Annah, Jackline, Elizabeth og James fra 
børnehjemmet og Paul og Dennis fra fad-
derskabsprogrammet, er begyndt på deres 
videregående uddannelser.Flere venter på at 
starte på uddannelse til september. 

Malena og Jens Meitilberg 
Vores venner og medarbejdere herude i 
NLAI igen-
nem 5 år fra 
2004 – 2009, 
Malena og Jens 
var tilbage i 
Kenya for første 
gang siden 2009 
og det var en 
stor glæde at 
have dem på 
besøg igen.
De fik besøgt og hilst på mange af deres 
”gamle” venner medens de var her.  

Børnenes ferie 
Børnene fra NLAI hjemmene have en god 
ferie i april, hvor mange var hjemme og 

besøge nogle af 
deres familier, 
hvis det var 
muligt. Andre 
kunne kun tage 
sammen med 
personale på et 
endags besøg, 
da det ikke 
var sikkert for 
børnenene at opholde sig der. Nogle kunne 
slet ikke komme hjem, da de kommer fra 
så voldelige familiesituationer, at det er for 
risikabelt.  De var i stedet på tur i dyrepar-
ken, og andre besøgte hjem fra personalet 
eller folk fra kirken. Alt i alt havde de en 
god tid og nød det. 

Husk forhøjelse 
af sponsor priser

For jer, som har mulighed for at forhøje 
jeres månedlige 
beløb, er det 
meget kærkom-
ment, men det er 
helt frivilligt og 
forståeligt, hvis 
I ikke ønsker 
at forhøje jeres 
beløb. Tak til alle 
jer, som allerede 
har fået det gjort 
og betaler nye 
sponsorpriser.
De nye sponsorpriser kan ses nederst 
på bagsiden af bladet. 

NLAI manager 
Eric Mbugua

Skole leder Jane 
Makena

New Life Africa Skolen

Annah
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Jane

Malena  & Jens

Børnene så mange dyr

Børnene på tur i dyreparken

Husk forhøjelse 
af sponsor priser

Færdig med uddannelsen     
Caren er født i 1995 i vest Kenya.  
Hun voksede op hos sine forældre som 
den ældste af 5 søskende, men en dag 
kom en rø-
verbande og 
stjal hendes 
fars kvæg og 
dræbte ham 
derefter. I 
hendes stam-
me er det en 
tradition, at 
når en mand 
dør i denne 
stamme, vil hans brødre gifte sig med 
enken, som i dette tilfælde var hendes 
mor. Det havde Carens mor ikke lyst 
til og blev derfor bortvist af faderens 
familie. Hendes mor og søskende 
rejste så til Nakuru uden nogen form 
for indtægt. Livet blev for svært for 
familien, så alle børn blev anbragt i 
forskellige hjem, så hendes mor kunne 
tjene nogle penge. Tanten, som Caren 
boede hos, kunne heller ikke klare 
udgifterne, så hun kunne heller ikke 
bo der længere. 
Caren blev senere anbragt på New 
Life pigehjem i februar 2007, hvor 
hun har været siden. Her fik hun det 
godt og faldt godt til, fik skolegang og 
uddannelse og har fået eksamensbevis 
for dressmaking & tailoring & interior 
design, som giver hende mulighed 
for et godt 
arbejde.
Jane blev 
født i 1996 
i nærheden 
af Kisumu, 
den 3. største 
by i Kenya, 
som ligger 
ved Victoria 
søen. Hun er 
den sidste i en søskendeflok på seks 
børn. Hendes forældre er begge døde. 
Hendes tante, som hun boede hos ef-
ter forældrenes bortgang, er også død.  
Hun flyttede ind på børnehjemmet i 
2011, hvor hun også havde andre sø-
skende. På trods af livets udfordringer 
og savn af sin forældre, klarede hun at 
komme igennem skolegang og videre 
uddannelse. Jane er nu færdig med ud-
dannelsen og har fået eksamensbevis 
for dressmaking & tailoring & interior 
design. Hun var den dygtigste elev 
på college, så det glæder os meget. 
Tusind tak til jer, som har været med 
til at betale for disse to skønne unge 
piger, så de i dag står med uddannelse 
og muligheder, som mange andre 
unge her i Kenya ikke kender til. 
Begge piger har fået arbejde og efter 
3 måneder, hvor vi i NLAI har hjulpet 
dem med at blive etableret, kan de nu 
klare sig selv. 

Caren

Elizabeth

Denis



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 

Tak til Jette og Ole fordi de fremover vil sende nyhedsbreve ud, og tusind tak til Alice og Henning 
samt Ingelise og Hans for alle de år de har stået for det. 

TV program om New Life Africa 
International 
Journalist Ole Vestergaard har været her og har optaget et 
program om NLAI, som bliver sendt på TV-midt/vest her 
til sommer.  Det var en stor glæde for os at have besøg af 
Ole og fotografen, som var her 2 dage for at optage TV-
udsendelsen.
Så snart vi kender det nøjagtige tidspunkt for udsendelsen, 
vil vi skrive det på NLAI’s facebook- og hjemmeside. 

Besøg i Danmark og på Færøerne
Så er det snart tid til møderundrejse i Danmark og på Færøerne fra sidst i august til midt i oktober. Der er mange 
møder planlagt, men det er en god ide at se evt. forandringer og tilføjelser på hjemmesiden. Vi glæder os også 
meget til at være sammen med vores børn, svigerbørn og børnebørn, familie, og venner samt alle, vi kender rundt 
omkring. Vi håber, mange af jer vil finde vej til nogen af de møder og arrangementer, som er planlagt, selv om du /I 
måske ikke kommer der normalt. Alle er hjertelig velkommen. 

 

Tusind tak til jer alle for jeres store 
hjælp og støtte i arbejdet.
Vi værdsætter jer alle meget højt og 
ønsker jer Guds rige velsignelse. 

Hilsen med Jeremias. 1,4: Længe 
for jeg dannede dig i din mors liv, 
havde jeg planer for dig. 

De kærligste hilsner
Susanne og Leif Madsen

Opdateret information kan ses på:
www.newlife-africa.org
http://www.facebook.com/newlife-
africainternational 
Mobil nr. i Danmark:  
Susanne: 60612084  Leif: 61689679

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. 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

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

Program for Susanne og Leifs møderejse Kontakt
Torsd. 1-Sep 19,30 Kirkensgaard i Byrum på Læsø Bodil Kessler 21576185
Lørd. 3-Sep 14,00 NLAIs støtteforenings møde alle er 

velkommen. Tilmelding til Jytte
Jytte Nielsen 20315450

Sønd. 4-Sep 11,00 Livets Kilde Esbjerg Frank Ahlmann 24806373
Sønd. 4-Sep 14,30 Livets Kilde Varde Frank Ahlmann 24806373
10/9  - 19-Sep Møderejse på Færøerne 

Se programet på hjemmesiden
Tummas Jacobsen   +298234828

Onsd. 21-Sep 14,00 Seniorer på LM lejren i Kagerup Asbjørn Kristiansen 22777418
Lørd. 24-Sep 10,00 Odsherred efterskole Tom Hagedorn 40435875
Sønd. 25-Sep 10,30 Faarevejle Frimenighed Jørgen Lund 42591987
Sønd. 2-Oct 10,00 Aars Frikirke Carsten Bermann 40420943
Lørd. 8-Oct 12,00 Gensynsdag hos Maria og Willy Willy Højgaard 51913058
Sønd. 9-Oct 10,00 Betania Kirkecenter Morten Patrzalek 61695963

TV optagelse


