New Life Africa International • December 2019, År 26, nr. 99

NYHEDSBREV

fra Susanne & Leif Madsen
Glædelig jul og et af Herren rigt velsignet Nytår med ønsket om, at den største gave,
Jesus Kristus, må blive modtaget af endnu flere mennesker. Samtidigt vil vi takke alle
jer, som så trofast står sammen med os i arbejdet i New Life Africa International.
Uden jeres hjælp på forskellig måde, ville det ikke være muligt at hjælpe så mange
fattige mennesker i Kenya. Derfor kan vi sammen glæde os over alle de børn og unge,
som oplever at få hjælp og nyt håb for fremtiden.
De kærligste hilsner
Susanne og Leif
Ann er
færdig med
Diplomuddannelsen:
Fashion &
design og
frisør.

New Life Africa International hjælper fattige
børn og unge med skolegang og uddannelse

NLAI hjælper kun fattige børn og unge, som ellers er overladt til
sig selv, uden mulighed for at få en god fremtid og uddannelse. Der
er ingen velstående, som kan betale sig til at komme ind på NLAIskolerne, da de så tager pladser fra fattige elever, som vi ønsker at
tilgodese.
Disse 843 skønne børn og unge, får mad og tøj, vejledning og samtaler med voksne, som har et hjerte for dem, ingen andre vil hjælpe.
Derudover får de skoleudstyr, bøger, skoletaske, sko, uniform,
medicin, m.m.
Børnene får ligeledes undervisning i computer, sang, musik, dans,
spejder, sport og går til gruppemøder for børn, hvor de bliver undervist i bibelens fortællinger.

Følgende unge er færdige med
uddannelser igennem NLAI

5 af vores unge er blevet færdige med uddannelse her i oktober og
november 2019.
Hiroshi & Peter er begge færdige
med Degree uddannelser på universitetet. Hiroshi har opnået en degree
i Education og Peter en degree i
Economics & Statistics.

Beatrice fra
børnehjemmet færdiggjorde college i ”skils
training”.
Hun er næsten blind, og er flyttet ud for at bo, da
hun nu kan tage hånd om sig selv.
Elizabeth fra børnehjemmet har nu en Diploma in
Socialwork and community Development.
Tænk hvilken forandring, du er med til at gøre i
menneskers liv ved at støtte en eller flere børn og
unge i NLAI. Det er fantastisk og giver håb til så
mange om en lysere fremtid. Tusind tak skal det
lyde fra os alle i NLAI. Vi er dybt taknemmelig, og vi ved, at
uden jer kunne dette slet ikke lade sig gøre.
Ca. 50 nye børn starter til januar 2020, så hvis
du ønsker at blive fadder for et barn skriv til:
newlifeafricainternational@gmail.com
Lige for tiden går 94 unge,
som er blevet hjulpet igennem
NLAI, på gymnasiet. De var
3 år da de startede i børnehaveklassen, hvor de gik i 3
år og derefter 1. - 8. klasse i
NLAI-skolen og senere 4 år på
gymnasiet. Nogle går nu på kostskoler, som er væsentligt dyrere.
NLAI betaler for alle de udgifter, de har på
de forskellige skoler, da vi har sponsorer,
som hjælper dem med dette.

NLAI P.O. Box 14831, 20100 Nakuru, Kenya
newlifeafricainternational@gmail.com . www.newlife-africa.org

Personlig hilsen
Børn og børnebørn

Vi er for nylig blevet farmor og farfar for
første gang, da vores søn André og svigerdatter Édima, som bor i Sydafrika har fået
en skøn lille datter ved navn Valentina.
Det er det niende barnebarn, og der kommer sikkert flere endnu. Vi trives godt
med at bo i Danmark og glæder os over
mulighederne for at være mere sammen
med familien og ikke mindst de skønne
børnebørn. For første gang i 26 år har vi
mulighed for at have alle vores børn og
børnebørn samlet til jul i vores eget hjem,
med undtagelse af André, Édima og Valentina i Sydafrika.

små børn har måttet se slagsmål imellem mor og far, og nogle har
oplevet seksuelle overgreb og krænkelser i en meget tidlig alder,
fra fædre onkler, naboer, eller andre. Nogle af børnene er sendt ud
på gaden af deres fattige familie, som intet mad havde at tilbyde
barnet. Andre, som har boet ved mostre og onkler, har oplevet at
sted-faderen eller sted-moderen ikke ønskede dem i deres familie,
og smidt børnene ud af huset, som så endte op som gadebørn.
Når man sidder og lytter til deres historie, så er der kun et at gøre,
at holde dem i sin favn og vise dem kærlighed og tie sammen med
dem. Det er ligesom om, at ord ikke hjælper i denne situation, men
kun nærvær og et knus kan opmuntre dem til at fortsætte med håb
for fremtiden.

Hjælp til gadebørn

Møder

Vi får lov at komme ud og
holde møder forskellige
steder i Danmark, hvor
Gud åbner dørene.

11 nye børn er kommet ind
på børnehjemmene fra juni
til og med oktober 2019, så
der er børn, som endnu ikke har fået en fadder, der kan betale
udgifterne forbundet med at bo på NLAI børnehjem.
Vi har således lige været
i Hillerød og Køge, og i
september var vi en tur på
Læsø, hvor vi fortalte om
arbejdet i sognegården,
hvor der var fuldt hus.

Gæster og volontører

Der har været utroligt
mange gæster på besøg
i NLAI, fra Danmark
og Færøerne, England,
Kina, og Island, siden
sidste nyhedsbrev.
Forskellige efterskoler
kommer med teams og
andre kommer alene
eller i grupper.

Susanne og hendes søster har også været på
besøg i NLAI i Nakuru
i juni og oktober for at
tilse arbejdet og bringe
opmuntringer og vejledninger. Det er altid givende begge veje at lytte og sidde i samtaler
med personalet samt børnene og de unge. At give knus og klem og
vejledning til dem, som er omkring NLAI.

Susanne skriver

Personligt oplever jeg, Susanne, en
fantastisk glæde ved at se og opleve, hvad der sker med de skønne
børn på børnehjemmet, hver gang
jeg er i Kenya og bruger tid sammen med dem. At sidde og lytte til
deres historie, mange gange med
tårer løbende ned af deres kinder,
ja også mine kinder. Hvad de børn
har været igennem, er så svært at
forholde sig til og uforståeligt. At

NLAI er med til at hjælpe
drenge og piger fra gaden, som
flytter ind og bliver rehabiliteret. De bliver henvist til
børnehjemmene fra offentlige
myndigheder, som giver NLAI
ansvaret for børnene.

Disse børn bliver de kommende ledere i Kenya, og de bliver børn
og unge, som vokser op og er med til at ændre deres samfund i
fremtiden. Det er en stor glæde at se disse børn og unge opleve
en forvandling i deres liv, så de kan få håb for fremtiden og
en personlig tro, som giver dem en god ballast videre i livet.
Børnene har det godt og er glade for at kunne gå i skole.

Børnehjemmet

I skrivende stund er der 112 børn og unge, som bor på børnehjemmet fra 3-4 års alderen, indtil de er 18 år. De har voksne ansat 24/7,
som bor på børnehjemmet og hjælper med at tilgodese alle de behov, som børnene har. Børnene bor sammen på samme grund, med
drengene i deres hjem og pigerne i deres hjem. De fungerer som en
familie, hvor de er med i daglige opgaver, som skal udføres, bl.a.
hjælper de til med madlavning, vask og så videre.
Der er rigeligt med mad til alle, omsorg og kærlighed, hjælp til at
være i et fællesskab, lytte til bibelens ord, synge og danse, lege og
være glade børn. For dem er der også udgifter med rejser samt andre
fritidsaktiviteter. Det er fantastisk at se børnene vokse op og forandre sig: Fra at være så forskræmt og bange, på grund af hvad de har
gået igennem i deres liv med vold og meget andet. Til efter de har
været en tid på børnehjemmet, hvor de er glade børn, som kan lege
og synge og danse og opleve glæden ved at være en familie i NLAI.

Persondata

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

Graduation

Igen i år har der været graduation af to PP2 klasser (børnehaveklasser) på Tumaini Jipya ved
lossepladsen og NLAI-skolen,
samt 8. klasse-eleverne. Det er
altid dage, som er festlige og
også vemodige for 8. klasseeleverne, som nu stopper deres
daglige gang på NLAI-skolen.
Børnenes pårørende er med til
denne store dag og glæder sig
sammen med dem.

College og universitet

32 unge er i gang med uddannelse på college og universiteter, og de får økonomisk hjælp til skolegangen,
bøger, mad og transport. Flere af de unge bliver nødt
til at bo på stedet, hvis det er langt uden for Nakuru,
og disse udgifter bliver også dækket af NLAI.

Nye unge i gang med uddannelsesforløb

4 unge er nu startet med uddannelse i september 2019 på forskellige college og universiteter.

Collins er startet på: Elektronik-uddannelse.
Sarah er startet på: Fysioterapeut-uddannelse.
Ann er startet på: Bygningskonstruktør-uddannelse.
Jane er startet på: Universitetsuddannelse for ”International
relations & Diplomacy with information Technology”.

Julefester på NLAI skolen
og NLAI Tumaini Jipya

Der er ansat to rådgivere (Counselors), som har samtaler med
børnene og de unge om deres problemer, samt træner dem i at
tage ansvar og blive ledere i skolen og andre institutioner. De
får også undervisning i Guds ord og hjælp til at komme igennem kriser i deres liv, som mange har pådraget sig fra deres
barndom. Hjælp til at kunne tilgive mennesker, som har gjort
dem fortræd på en eller anden måde, så de er i stand til at leve
deres liv i frihed og glæde.

Krisecenteret
FWCC

Eleverne har alle været til den afsluttende eksamen og har nu
juleferie. Næste skoleår starter den 6. januar 2020. Der har
været stor julefest med samling i kirken, hvor julens budskab
blev fortalt. Alle børn og
pårørende var inviterede, og
der var gaver til alle børn og
en pose med mad til senere
brug til pårørende, samt varm
mad efterfølgende. Disse
dage er af stor betydning for
børnene og deres pårørende,
så selv om det er en stor udgift for NLAI, så er det den
eneste julefest disse fattige
mennesker oplever dette år.
Tusind tak til jer, som har
givet ekstra penge til denne
indsamling.

Der er 7 kvinder og
børn, som bor på
krisecenteret og får
hjælp på alle måder.
Kvinderne bor sammen med deres børn
i et stort værelse
og hjælper hinanden. Ansatte på krisecenteret prøver at hjælpe
dem. Bl.a. med samtaler og Guds ord, som er med til at hjælpe
disse kvinder videre i livet. Der er forskellige aktiviteter, som
de er med til at gøre hver dag, som madlavning og rengøring.
De har også startet en lille hønsefarm,
som de skal hjælpe med at holde i gang.
Der bruges også tid på at lære syning og
strikning m.m. NLAI støtter krisecenteret økonomisk med et beløb, men har
ellers ingen indflydelse på stedet som sådan, da det er kirkens projekt. NLAI har
bare været med i opstarten, og vi glæder
os over, at vi kan hjælpe dem på vej.

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.

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

NLAI Syskolen: Garment making school

Denne skole er et uddannelsescenter, som giver de unge en 4-årig iværksætteruddannelse, så de ved siden af deres uddannelse, med afsluttende statskontrollerede
eksamener inden for design, også kan starte deres egen forretning. Disse elever
får også speciel hjælp til at håndtere kriser i deres liv og overkomme bitterhed,
som næsten alle har med sig i deres liv, og de lærer at tilgive. Mange af de unge
har også oplevet så mange svære ting i deres liv: Nogle er blevet udstødt af sin
familie, udsat for voldtægt, misbrugt af deres far, onkler, vold osv., og de står
alene med deres børn og dermed økonomien, forbundet med dette.

På syskolen er 3 personer ansat til at undervise eleverne samt hjælpe dem
igennem deres studieforløb. Vi har de sidste 4 år fået hjælp fra en fond fra
Norge, som vi har været meget taknemmelige for. Men nu er vi i en situation, hvor vi skal finde nye sponsorer for at få hjælp til de unge, som vi
brænder for, skal fortsætte med uddannelsen fremover. Disse unge oplever
en livsforvandling ved at tage uddannelsen igennem NLAI.
Tak for din hjælp og forbøn for denne skoles fremtid. Alle kan være
med til at støtte, både private og firmaer, som kan hjælpe til her, hvor
udgifterne løber op i ca. 11.000 kr. pr. måned. Skriv ”Syskole” ved din indbetaling.

Pigernes hus skal renoveres og have solvarmeanlæg

Pigernes hus er ved at være meget nedslidt. Der har også været et par
vandskader gennem tiden.
Nu da NLAI har sin egen brøndboring, og vi har masser af vand, så vil vi gerne have lavet solvarmesystem til varmt vand på pigernes hus også, ligesom vi har på drengenes hus.
Det kræver også en stærkere tagkonstruktion, for at taget kan bære solvarmeanlæggene. Det bliver
også nødvendigt at bygge et vandtårn, for at få tryk nok på vandvarmerne.

Gaver til missionsarbejdet

Vi har lagt budget for arbejdet og regner med at renoveringen af pigehuset vil løbe op i omkring
500.000 kr. og vandtårnet omkring 300.000 kr. Vi har allerede indsamlet nogle af pengene til dette
formål, men vil være taknemmelige, hvis der er andre, som ønsker at støtte
dette projekt. Skriv: ”Pigehus” ved din indbetaling.

Alle gaver er fradragsberettiget efter § 8 A med op til 16300 kr./år pr. person.
Hvis du ønsker at indbetale et beløb til missionsarbejdet,
kan du gøre det til Betania Kirkecenter`s Ydremission via bank til
Den Jyske Sparekasse, Billund.
Reg.nr. 9712 konto nr. 0741793075
MobilePay nr. 22723
Giro 134 4218 - kode 01
Færøeske 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
ministries@newlife-africa.org.
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

Hilsen med 2. Korint. 9,15: Gud ske tak for hans uudsigelige gave. (Jesus)
Må Gud rigt velsigne jer alle
De kærligste hilsner
Susanne og Leif Madsen

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

