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Nyhedsbrev 
fra Susanne & Leif Madsen

Børn på børnehjemmene

Drengene og pigerne, som vi hjælper på NLAI børnehjemmene, 
kommer ofte fra gaden, hvor de har levet flere år, da de 
var sendt væk eller løbet væk fra deres hjem på grund 
af fattigdom. Nogle har været efterladt alene, hvor 
ingen voksne har været omkring dem. Andre er blevet 
bragt af politiet til NLAI, efter at de havde opholdt sig 
på et slags opdragelses hjem (børnefængsel) i Nakuru. 

Omsorgssvigt og misbrug
Nogle af drengene og pigerne kommer også på grund 
af omsorgssvigt, incest og fysisk vold. Andre fordi de 
familier eller andre de bor hos ikke længere kan klare 
belastnignen det er at have et ekstra barn boende, når 
fattigdommen er så stor. 
I mange hjem er der ikke mad til alle i huset, eller ret-
tere sagt ”det lille værelse” som måske er hjem for 8-10 
børn og mor og far, enlig mor eller måske en bedstemor 
eller anden pårørende. Alle skal overleve af en meget 
lille indkomst, som ikke kan brødføde dem alle. Der 
skal også betales husleje, og de skal have tøj på kroppen. 

Flere pårørende dør
Flere oplever også, at forældre og 
onkler, tanter og bedstemødre, 
som de måske har boet hos, dør 
af Aids eller andre sygdomme. 
Dagligt omkommer også mange 
i ulykker. 

børn fra skolen
Andre drenge og piger, som 
nu bor på børnehjemmene, er 
kommet ind, fordi de var elever på NLAI skolen, og forskel-
lige omstændigheder er indtruffet, som har gjort, at de ikke 
kunne bo hjemme længere. Det kan også være, at forældrene 
er blevet fængslet, og ingen er der for børnene. 

Anbringelse efter retsag
Når disse frygtelige ting sker, bliver myndighederne 
kontaktet, og efter en retssag bliver børnene så over-
givet til New Life Africa International børnehjem for 
omsorg og beskyttelse og alt, hvad dette medfører. 
Det betyder også, at vi i NLAI er ansvarlige for, at de 
får skolegang, 
og en eller 
anden form for 
uddannelse, så 
de kan klare 
sig selv, når de 
bliver voksne.

Nogle af drengene fra hjemmet

Nogle af pigerne fra hjemmet

børn som er taknemmelige for din hjælp
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hjemmet



Vi vil igen sige tusind tak for jeres 
trofaste hjælp til NLAIs arbejde. Det 
er stort at opleve, hvordan Gud sørger 
for behovene, som igen og igen opstår i 
arbejdet med mennesker.

Tur i danmark og england

bryllup 
Vi er for tiden i Danmark og 
har haft den glæde at fejre 
vores yngste datter Rebekka og 
Daniel Knutzens bryllup. Det 
var en fantastisk dag, som efter 
mange forberedelser blev af-
holdt meget stilfuldt og smukt. 

brækket fod
Susanne var desværre så uhel-
digt at brække foden, dagen ef-
ter brylluppet og må nu gå med 
fodstøtte og krykker i mindst 2 
måneder.

Møder
Fangekoret, med 
Louise Adrian 
som leder, holdt 
koncert i Holbæk 
frikirke, hvor 
overskuddet gik 
til drengehuset. 
På Jegindø blev 
der afholdt et 
arrangement for 
interesserede i 
NLAIs arbejde, hvor vi 
havde en rigtig god lørdag 
med en god tilslutning. Næ-
ste år holder vi en lignende 

dag i Randers, som ligger mere centralt. 
Vi har været en tur på Bornholm, hvor 
vi besøgte Rønne Pinsekirke på deres 
menighedslejr. Vi besøgte også Nexø 
Frikirke og havde et dejligt fællesskab 
med alle vennerne derovre, som tog sig 
rigtig godt af os. 
I juni skal vi 12 dage på møderejse i 
England, hvor der er arrangementer 
forskellige steder, hvilket vi ser frem til.  

emma og Zine var volontører i NLAI i 
2 måneder i begyndelsen af året, hvor de 
hjalp til på forskellige områder på skolen 
og børnehjemmet. 

Kirsten og 
erik var igen 
ude at hjælpe til 
med kontorar-
bejde i en læn-
gere periode på 7 uger i februar og marts. 
Også når de er i Danmark hjælper de til 
med forskelligt oversættelsesarbejde, hvil-
ket er en stor hjælp.

Jona, som hjælper rigtig meget med 
sponsorskabs arbejdet, var også ude for 
at hjælpe til i marts måned, og Karen 

Margre-
the var, 
som hun 
plejer, 
ude i ca. 
2 måne-
der og 
hjælpe 
til og specielt at være sammen med 
de små børn fra børnehjemmet, samt 

kvinderne og børnene på krisecenteret og Kioo Lulu værkstedet. 

Odsherred efterskole på besøg 
I begyndelsen af april havde vi et hold på 23 elever og 3 
lærere fra Odsherred Efterskole på besøg. 
De havde forberedt forskelligt undervisnings materiale hjem-
mefra og havde nogle interessante timer i klasserne på skolen 
med spændende undervisning.
De havde også spændende lege med børnene, så det var en 

stor oplevelse for både børn og voksne.
Medens Odsherred var på besøg, havde vi en speciel 
børnesøndag, hvor børn og unge fra NLAI på en speciel 
måde medvirkede med sang, musik og vidnesbyrd.
Et par unge fortalte, hvordan de startede deres skolegang 
under træet i begyndelsen af NLAIs arbejde og var blevet 
færdiguddannede og nu 
har arbejde, den ene som 
gymnasielærer, og den 
anden i en lederstilling på 

et stort hotel i Kenya. 
De gav udtryk for deres store 
taknemmelighed først og fremmest 
til Gud, men også til NLAI og de 
sponsorer, som har gjort det muligt. 

Johnny og Celeste fra Strandby var 
også på besøg i april og var rundt og 
se alle projekterne.
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Livet på 
børnehjemmet
Børnene på børne-
hjemmet har også 
af og til gæster fra 
Kenya. Inden for de 
sidste 3 – 4 mdr. har 
ST. Poul Universitet 
været der og haft 
en god dag sammen 
med dem. En dame 
ved navn Leah kom 
for nylig og besøgte 
børnene og gav en 
flot pengegave til 
NLAIs arbejde.  En 
anden gruppe elever fra 
et gymnasium besøgte 
børnene og hjalp dem med 
deres daglige pligter og 
havde en god tid sammen 
med at spille spil og hygge 
sig.  Der var også en gæst, 
som selv var vokset op 
på et børnehjem, og som 
nu havde fået en uddan-
nelse og havde udgivet sin 
egen bog. Det var til stor 
inspiration for børnene og 
de unge.  

Nyt fra 
skolelederen
Både elever og 
lærere har det godt. 
Børnene bliver dygti-
gere og udfolder stor 
kreativitet. Da vi har 
måttet sige farvel til 
et par skolelærere, 
har vi fået ansat nye 
lærere, som er med 
til at bringe et nyt 
pust til skolen.
Sport og andre kreative 
fag såsom sang, musik, 
drama, dans m.m. er 
også en stor del af 
livet på skolen. I denne 
tid er det atletik, som 
fylder meget. Tre andre 
sportsgrene bliver også 
dyrket, og de er med i 
konkurrencer imellem 
skolerne. Det er godt 
at se, at børnene har 
talenter inden for mange 
områder, hvilket er med til at styrke deres selvtillid og gøre dem 
endnu bedre rent fagligt.

Krisecenteret                        
15 kvinder og 15 børn har boet på krisecenteret i 2016. 
Netop nu er der 9 kvinder og 8 børn på centeret. I 2016 
var der 6 kvinder, som blev reintegreret i det lokale 
samfund. To af kvinderne går nu på syskolen og får 
uddannelse og har lige bestået deres første års eksamen. 
En af kvinderne er ved at blive uddannet som frisør, og 
en anden har afsluttet sin 8.-klasses eksamen og håber at 

kunne starte på gymnasium. De børn, som er i skoleal-
deren, går på NLAI skolen. Kvinderne går også til terapi 
og rådgivning både i grupper og til individuelle samta-
ler. De deltager i rengøring og madlavning, hvilket er 

med til at gøre dem i stand til at fungere i deres 
eget hjem. Der er også samtaler og vejledning 
omkring det at komme ud og klare sig selv igen. 
Nogle af dem går i skole, da de ikke har haft dette 
tilbud før, andre lærer at hækle, strikke, knytte, 
lave sæbe, passe høns, og lave havearbejde. Alt 
sammen er med til at gøre dem egnede til at 
passe en dagligdag. Kvinderne går også i kirke, 
hvor de bliver styrket i deres tro på Gud, hvilket 
hjælper dem i hverdagen. 

david John 
En pensio-
neret hånd-
værker ved 

navn David John kom 
helt fra Australien for at 
hjælpe til med flisearbej-
det i drengehuset. 
De nåede en stor del af 
flisearbejdet medens 
han var her og han fik 
videre uddannet nogle 
lokale håndværkere, 
så de kunne fortsætte 
arbejdet alene med det 
gode kvalitetsarbejde, de 
havde lært. 

David 
Virgin fra 
Austra-
lien har også 
været ude 
at hjælpe til 
igen. 

de små i legerummet

Leg på skolen

skolebørn

david John sammen med en 
lokal håndværker i drengenes 
nye spisesal

Krisecenter

Leg med børnene fra hjemmet

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

børn som er 
taknemmelige for 
din hjælp

david virgin



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 

dreNGeNes Nye hJeM
Det går godt fremad med byggeriet af det nye hjem 

til drengene. 
Taget er lagt 
på, og huset 
har taget 
form, flotte 
fliser ligger på 
gulvene, og på 
de fleste badeværelser og 
toiletter er fliserne sat op. 
Køkkenet har fået fliser 
på væggene, så det bliver 

let at holde i fremtiden. 
Soverummene, spisesal og 
stue er næsten færdigpud-
sede og skal nu tørre, før 
der kan blive malet. 
Der arbejdes på at få flotte 
fuger på de ydre mursten, 
og vinduerne bliver malet 
og færdiggjorte, så der sker fremskridt hver 

dag. Der er selvfølgelig mange ting, som fortsat skal gøres, før så 
stort et byggeri kan stå færdigt. 
Vi glæder os over det mirakel, det er, at kunne åbne op for et 
stort nyt hus til de drenge, som ingen regnede med. Mange af 
drengene har oplevet forkastelse og smerte, da de ikke var ønsket 
nogen steder. 

Hilsen med Fil. 4,19: Og min Gud vil af sin herlige rigdom
gennem Jesus Kristus give jer alt, hvad I har brug for. 

De kærligste hilsener
Susanne og Leif Madsen 

Gaver til missionsarbejdet 
Alle gaver er fradragsberettiget efter § 8 A med: op til 15800kr. 
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

drengenes nye hjem

et af badeværelserne

drengene viser deres 
talenter

In
ve

nta

r o
g solvarme anlæg 450.000

Indsamlet
120.000 DKK

Mangler
330.000 DKK

Bed for et fredeligt valg 

i Kenya d. 8. august 2017, 

da det nogle gange har 

udviklet sig meget voldeligt.


