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NYHEDSBREV

fra Susanne & Leif Madsen

Menneskers liv bliver forvandlet
Kelvin er en af de unge, vi har kendt, siden han var en lille dreng.
Han kom til NLAI sammen med sin mor, som havde levet på gaden,
siden hun var teenager. Moderen oplevede en fuldstændig forvandling
i sit liv, da hun fandt troen på Jesus, og det har forandret hende og
hendes drenges liv. Hun har i dag en uddannelse og hjælper mange
andre kvinder, som også har det svært. Hun er en af de mødre, som vi
glæder os over, og vi takker Gud for det mirakel, vi har set i hendes
og hendes børns liv.
”Kelvin som lille”

Her er en hilsen fra sønnen, Kelvin

”17 år senere kan ingen tro, at jeg var den dreng med lurvet tøj og i
sandaler, der ikke matchede. Mit liv her og nu kan ikke sammenlignes med mit gamle liv. Fra slum til slot, fra dreng til mand, her er
min historie:
Mit navn er Kelvin Kariuki, 19 år, og i øjeblikket studerer jeg på
Egerton University, Nakuru, Kenya. Jeg blev født og voksede op
med modgang og kamp for overlevelse som mine eneste forældre.
Jeg husker kun lidt af det, men det lidt, der nåede mine ører, var, at
mit liv ikke betød noget. Jeg var ved at dø, men klyngede mig fast
til håbet om overlevelse. Du ved, Gud lader dig aldrig i stikken,
men Han lader dig gå gennem prøvelser, for at du skal overvinde
dem. Tag det som en ansporing fra Ham!
Det er svært at forklare, hvad der skete med mig, den dag jeg trådte
ind i New Life Home. Det var en himmelsk dør. Jeg var kommet
hjem. Mine husforældre hjalp mig til rette i drengeflokken i hjemmet. Folkene der, wow! de er fantastiske. Næsten sytten år senere
kan jeg stadig se deres ansigter for mig. Forestil dig den følelse, jeg
har. Det føltes som at komme hjem. Hele min efterfølgende barndom behøvede jeg ikke
at bekymre mig. Jeg fik
skolegang, skoleuniform, og på New Life
Home fik jeg mad, ikke
at forglemme. Bare at
tænke på det, kalder
tårerne frem. Det er
en gæld, jeg aldrig vil
kunne betale tilbage.
Jeg har taget min
uddannelse alvorligt,
og undervejs har jeg har opnået eksemplariske resultater. Jeg ser
mange gadebørn derude, og jeg undrer mig: Hvorfor mig? Hvorfor
fik jeg chancen og ikke dem? Hvorfor skal jeg have et godt liv? Jeg
skylder Gud og New Life Africa International mit liv. Alt, hvad jeg
er og har, har sine rødder i deres jord.

For tiden befinder jeg mig på et af landets bedste universiteter, hvor
jeg studerer til en bachelorgrad i matematisk statistik.
Hør mig og hør godt efter: Jeg har kæmpet hårdt og er ikke engang
tæt på målstregen. Men jeg vil blive færdig. Jeg vil vinde løbet. Det
har jeg lovet mig selv. Jeg kan måske blive bankchef engang. Til
tider er det hårdt, men midt i vanskelighederne venter gennembruddet lige rundt om hjørnet.

Kelvin som voksen
Jeg er 19 år, og mit liv nu er fantastisk. Jeg har et hjem og en
familie, jeg kan kalde min. Må Gud velsigne jer i New Life Africa
International. I mødte mig, et nul, og gjorde mig til en helt. Jeg står
i gæld til jer. Jeg vil gengælde New Life deres kærlighed.
De fik mig til at smile, jeg vil også få dem til at smile.
Jeg har måske ikke økonomisk overskud, men jeg vil gøre dem
stolte. Bare vent og se. Tak til Gud og tak til New Life, fordi I gav
mig et nyt liv. Min kærlighed til jer er ubeskrivelig. Jeg elsker jer så meget.
Gud velsigne jer og jeres familie.
Tak! Kelvin -
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Personlig hilsen

Færdig med uddannelse

Susanne og Leif skriver:

Vi har den store glæde, at to af vores
unge fra NLAIs børnehjem, er blevet
færdige med deres uddannelser, og nu
klarer de sig selv. Det er altid en stor
glæde for os, når de unge er kommet
hele vejen igennem deres forløb og
står med en færdiggjort uddannelse.
Det er ikke kun uddannelsen, men deres tro på Jesus, som bærer
dem igennem i deres fremtid. Tusind tak til jer, som har været med
til at hjælpe økonomisk, og til jer, som beder for NLAI, det er vi
meget taknemmelige for.
Philomena er færdig med uddannelsen som Community Health
Nursing & Nutritio & Dietetics.
James er færdig med uddannelsen som Diploma in Wildlife
management, har taget kørekort og sproguddannelse i spansk og
kinesisk. Begge to har nu arbejde.

Vi og vores familie har det alle godt
og er sunde og raske.
Vi beder hver dag for beskyttelse for os alle og ikke mindst for
Édima og André og deres lille datter Valentina i Sydafrika, hvor
det har været meget slemt med Corona, og hvor André arbejder på
hospitalet.
Da Corona restriktioner og aflysninger fortsatte i foråret, er det
begrænset, hvor mange steder vi har haft mulighed for at komme ud
at fortælle om NLAIs arbejde i Kenya.
Nu håber og beder vi om, at det må blive et godt efterår med nye
muligheder.

Møder afholdt

2 nye er startet på uddannelse i januar 2021
Kelvin:
Bachelor
Degree in
Mathematics
Statistic, Egerton University

Linet:
Degree in ArtsHome Economics, Kenyatta
University

Midlertidig ændring af Skolesystemet

På grund af Corona er skolesystemet lavet en del om.
Da skolerne generelt var nedlukkede ca. 2/3 af 2020, har undervisningsministeriet lavet nye systemer med skolekalenderen i 2021 og
2022 for at indhente det forsømte.
Derfor starter de nye elever, som skulle have startet i januar 2021, i
stedet sidst i juli måned 2021.
Ligeledes rykker de nuværende skolebørn først op i næste klasse
sidst i juli.
Vi holdt ”Live streaming” møde den 17. januar 2021 i Betania
Kirkecenter, hvor vi fik lov at nå endnu længere ud med Guds ord
og beretninger om, hvad Gud gør i NLAI og i vores liv.
Sidst i februar talte Leif online i Classic og Susanne talte til mødet i
Citykirken i Aalborg i maj måned.

NLAIs Børnehjem

Siden sidst er der kommet 13 nye børn ind på børnehjemmene,
som er glade for at have fået et hjem, hvor de kan leve i tryghed og
opleve kærlighed og accept. Der er voksne omkring dem døgnet
rundt og børn, som er blevet
deres venner. De går i skole
og får mad og alt, hvad de
har brug for. Der er nu i alt
125 børn og unge, som er
tilknyttet børnehjemmene.

Derfor vil billeder af skolebørnene først blive
sendt senere på året til jer, som er faddere.

Skoleåret plejer at have 3 terminer hvert år, men nu har undervisningsministeriet udarbejdet en plan, så skolerne kan have 4 terminer pr. år i 2021 og 2022, for at indhente de 2 terminer i 2020, hvor
skolerne var lukket.
8. klasse og Form 4 fik dog lov at komme i skole fra d. 12/10 – 23/12
2020, og derfor blev de færdige med deres afsluttende eksamen for
”2020 skoleåret” i april 2021.

8. klasse
Hvis dette system fortsætter, og hvis ikke Corona eller andet forstyrrer skolegangen yderligere, vil alle klasser indhente den sidste
termin i løbet af 2022, så ved starten af 2023 begynder alle elever
som sædvanligt på et nyt klassetrin.

Persondata

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

Maduddelingen er fortsat vigtig

Jeg vil også benytte denne anledning til at takke alle sponsorer og
venner af NLAI, der har bedt for NLAI-fællesskabet, og som med
deres hjælp har berørt tilværelsen for de fattige og sårbare børn, de
unge og deres familier. Hvad der syntes kun at være undergang og
død (ådsler) er blevet en velsignelse (honning) på grund af jer.
Gud velsigne jer i rigt mål!
Kennedy / Team leder af NLAI

Velkommen til New Life
Africa International`s
festdag i Blåhøj.
Tilmelding nødvendig på
grund af maden.

Vi er meget taknemmelige for, at det stadig er muligt for NLAI at
uddele mad til næsten 750 familier hver måned.
Det er nu et år siden, vi i maj 2020 startede med maduddelingen, og
indtil nu har vi delt mad ud for ca. 600.000 kr.
Vi vil hermed gerne sige tak til alle jer, som har været med til at
gøre det muligt med ekstra bidrag.
Selvom skolerne igen er åbne, så kan vi se, at det vil vare længe,
inden alle de fattige familier får det arbejde tilbage, som de havde
før Corona.
Derfor fortsætter vi med maduddelingen til familierne frem til
august 2021, og måske længere afhængigt af situationen og hvor
mange midler, der kommer ind til formålet.
Vores teamleder i NLAI i
Kenya, som også står for maduddelingen, skriver:
Honning fra en løves ådsel?
(Dommerbogen 14:8) Jeg benytter lejligheden til at sende varme
hilsner fra Kenya på vegne af
NLAI-fællesskabet og på mine
egne vegne.
Da Covid-19-pandemien fortsætter med at skabe kaos i folks liv,
er det ikke let at finde opmuntringer. Imidlertid har vi i New Life
Africa International fået mange grunde til at være glade og taknemmelige til Gud.
Familier, der ellers ville gå til i sult og fortvivlelse, har fået nyt
håb. Gennem støtte fra velmenende kræfter har NLAI distribueret
madkurve til omkring 750 familier i over et år nu. Under maddistributionen, der udføres under streng overholdelse af Covid-19 restriktioner, har vi desuden haft mulighed for at dele Guds ord, hvilket
har givet yderligere håb og fornyet styrke til samfundet. Og vigtigst
af alt, ingen af de børn, som NLAI støtter, ingen ansatte, unge eller
deres forældre er døde som følge af pandemien.
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, da 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 I har givet penge, er det fordi
der er sket en fejl og I må meget gerne kontakte os.

Tidspunkt: lørdag d. 2. oktober 2021 kl.11.30.
Sted: Betania KirkeCenter, Blåhøj Stationsvej 27, 7330
Brande.
Vi glæder os til at se alle, som har mulighed og lyst til at
komme og høre nyt om arbejdet i NLAI i Kenya.
Tilmelding til Marie Højgaard på mobil tlf.: 22526758
eller mail: newlifeafricainternational@gmail.com senest
den 25. september 2021. Pris for middagsmaden er 50 kr. pr.
person med kaffe og kage. Dagen er for alle, som har lyst til at
være med.
Venlige hilsener
Susanne og Leif Madsen - New Life Africa International

Vandtårnet er
færdigbygget og i brug

Som I kan se på billedet af
det nye vandtårn, så er det nu
færdigbygget med en højde på
ca. 13 m., og det kan nu give
vandtryk til alle bygninger og
solvarmeanlæg på tagene, både
på drengehuset og når pigehuset
bliver renoveret med nyt tag og
solvarmeanlæg.
Nu mangler vi så at installere
rensningsanlægget, så vandet
også kan bruges til madlavning
og til at drikke. Det regner vi
med at arbejde på fra august
2021.

Renoveringen af pigehuset bliver udskudt

Vi har tidligere skrevet om, at vi snart skal udføre et større renoveringsarbejde på pigehuset, som er ved at være godt brugt.
Det var vores mening at starte på det i år, men på grund af Corona,
bliver det ikke muligt for vores byggemand, David Virgin fra
Australien, at komme til Kenya før næste år.
Vi udsætter derfor projektet til 2022, da vi håber, at David kan
komme til den tid og være behjælpelig med projektet.
Vi har også stadig brug for flere midler for at kunne færdiggøre
renoveringen næste år.
Mission og safari rejse til Kenya
Sammen med vores missionskasserer,
planlægges en grupperejse til Kenya i
februar 2023.
Nærmere oplysninger hos Willy Højgaard, tlf. 51913058 eller: ymission@
betania.dk

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

PP1 børnehaveklassen på NLAI-skolen og
NLAI Tumaini-skolen

Gymnasium

Sidst i juli 2021, når ca. 60 nye børn starter i børnehaveklasserne,
bliver der brug for mange nye fadderskaber. Hvis du kender andre, som vil hjælpe, vil vi være meget taknemmelige for din hjælp
med at sprede dette budskab ud til dem. Husk, at du kan gøre
brug af fradragsmulighederne, hvis du bor i DK, når du betaler
dit bidrag til NLAI-arbejde.

25 elever, som NLAI betaler skolegang for, starter med første år på gymnasiet til juli 2021.
22 unge, som NLAI har sponsoreret skolegang for, har nu fået deres eksamensbevis efter de fire år i gymnasiet.
Det er en stor glæde for os. Desværre kan økonomien ikke bære at hjælpe alle videre, men de unge som kommer ud
med en gymnasieeksamen, har mulighed for at søge arbejde, og kan blive ansat i forskellige ufaglærte jobs og på
længere sigt tage en uddannelse. Så alt i alt er det en kæmpe gave til de unge.

Unge starter på videregående uddannelse fra juli 2021

13 af de nybagte studenter, har kvalificeret sig til, at NLAI kan hjælpe dem med videregående uddannelse. De skal
efter planen starte på uddannelse her i sommer, og det glæder os, hvis de kan komme videre med deres drømme.
Dog afhænger det af, at NLAI kan rejse nok støtte til dem, så vi beder Gud om at åbne dørene, så økonomien ikke
skal spænde ben for deres drøm om en uddannelse. Derfor håber vi på, at de, som er fadder for denne gruppe, vil
fortsætte, og at nye vil træde til med ekstra penge, da det koster meget at hjælpe de unge på Universitet og andre videregående uddannelser.
Skulle der være nogen, som læser dette, eller jer som har et firma, som brænder for netop denne del af NLAI-arbejdet, der har mulighed for at
hjælpe, så kontakt os endelig, da det er meget vigtigt for de unge at få uddannelse.

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 Kirkecenter`s Ydremission via bank til:
Vestjysk Bank 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 alle indbetalinger ”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
Nyt Banknavn
Den Jyske Sparekasse skifter med tiden navn til Vestjysk Bank
Reg, nr. og konto nr. er de samme og i overgangsperioden
kan begge navne bruges.

Tusind tak til jer alle, som er med til at hjælpe med NLAIs arbejde
Vi er dybt taknemmelige for alt, hvad I er med til at gøre muligt igennem bøn,
økonomisk støtte og omsorg og kærlighed. Tusind tak også til jer, som hjælper
som frivillige, på den ene eller anden måde, med opgaver i forbindelse med
NLAIs arbejde. Det er vi meget taknemmelige for, og igennem dette giver I
NLAI mulighed for at hjælpe endnu flere børn og unge.
Hilsen med Johannes. 8, 12: Jesus siger: Jeg er verdens lys. Den der føl-

ger mig, kommer aldrig til at vandre i mørket, men får livets lys.
Kærlig Hilsen - 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

