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NYHEDSBREV

fra Susanne & Leif Madsen

NLAI skolen

Skoleleder Jane skriver:

Vi vil gerne give udtryk for, hvor taknemmelige vi i New Life
Africa Int. School familien føler os!
Jeg kan ikke finde nok ord til at give udtryk for, hvor velsignet vi i
New Life Africa International School familien er. Vi er så velsignet! Siden første tilfælde af Corona blev rapporteret i Kenya d. 12.
marts 2020 har livet ikke været det samme for de fleste kenyanske
familier, særligt de underprivilegerede familier, og alle vore forældre og værger er i denne kategori.
Konsekvensen af Corona har været meget stor. De
fleste familier har lidt meget på grund af, at økonomien i vort land har været så påvirket. De fleste
mennesker har følt sig desperate og håbløse. Men på
grund af vore kære og omsorgsfulde lederes indsats,
og ved hjælp af den stærke opbakning fra alle af
Gud sendte sponsorer og venner af New Life School,
så er håbet for vore drenge og piger ikke blevet slukket, og skolerne
har kunnet fortsætte hele 2021 efter nedlukningen i 2020.

månedlige madkurve til alle familier på skolen. Alle familierne er
for altid taknemmelige og synger sangen ’Gud velsigne New Life’.
Vor gode Gud har været nådig og trofast over for New Life familien, og vi har ikke lidt nød. På trods af virkningerne af Covid, som
hele verden har mærket, har både ledernes og sponsorernes energi
og iver været overvældende. Som børn, lærere, forældre og værger
kan vi kun fortsat bede om, at den evige Gud altid vil velsigne jer
og alle jeres familier og de generationer, der kommer.
At støtte New Life berører ikke kun et liv, men forvandler et barns
liv og hjælper dem til et bedre liv i fremtiden. Ikke noget under, at
New Life visionen hjælper mennesker med at lykkes i livet. Jeres
gaver og støtte af New Life er ikke forgæves, for I hjælper et barn
til at opnå hans eller hendes drømme og få en god fremtid.
I løbet af den tid, hvor jeg har haft dette job for New Life, har jeg
personligt oplevet Guds velsignelser. Jeg er lykkelig for at være en
del af denne rejse, hvor vi sammen forvandler børns liv.
Jeg ærer og takker jer alle for jeres
utrættelige støtte og opbakning, også i
vanskelige tider.

Jeres støtte har hjulpet os til fortsat at kunne undervise eleverne til
at få viden og visdom. Lærerne har fået deres løn til tiden, og der
har været penge til uniformer. Der har været varm mad, medicin og
nødvendige ydelser.
Vores børn på New Life har hver dag være oplyst af glade smil. Jeg
er virkelig i tvivl om, hvorvidt disse kære og sunde
børn overhovedet havde overlevet, hvis ikke New
Life Africa School havde været her, og især i de
hårde tider som følge af Corona.

Må Gud velsigne jer alle.
Jane Makena, Skoleleder
New Life Africa International School
Jane

Jeg vil gerne sige stort tak til jer i New Life Africa
Int. for at have gået en ekstra mil, og fordi I har givet

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

Personlig hilsen
Susanne og Leif skriver:

Vi har haft en dejlig sommer med lidt
ferie ind imellem.
I juli måned deltog vi for første gang på
Plus Oase i Odder.
Det blev nogle berigende dage sammen med mennesker fra vidt
forskellige kirkesamfund.

Vores tiende barnebarn kom til verden

Sidst i august fik
Rebekka og Daniel
deres første barn,
som er en vidunderlig lille pige ved
navn Ella.
Så nu har alle vores
5 børn givet os i
alt 10 børnebørn,
hvilket vi glæder os
meget over.

Rebekka og Daniel med Ella

Møder og arrangementer:

I DK og andre lande har vi frivillige personer, som også gør et
fantastisk arbejde for NLAI, så alt kan fungere og NLAI kan række
ud til så mange mennesker i deres hverdag. Tusind tak til alle, som
er med på den ene eller anden måde, også i forbøn og økonomisk
støtte. Uden dette kunne vi ikke gøre meget for alle de kære i
NLAI-arbejdet. Vi tror på at NLAIs-arbejde er Guds værk, og vi
er dybt afhængige af hans hjælp hver eneste dag, for der er ingen
måder, hvorpå vi kan løfte denne byrde alene, men sammen kan vi
alle være med til at gøre en forskel og redde liv en for en. Alle er
værdifulde mennesker, om vi er fra lossepladsen eller byens slumområde, så er vi helt specielle for vores far i himmelen, og elsket af
ham.

Lederteamet

Daglig leder Team i NLAI

I september var vi inviteret til at holde foredrag og fortælle om
NLAIs arbejde hos Røde Kors i Kjellerup.
Vi deltog også på Mosaiks superdøgn samling i Mariager d. 16. –
17. september, og det var meget inspirerende undervisning og godt
at møde præster og ledere fra forskellige steder i Danmark.
D. 2. oktober havde vi en rigtig dejlig samling for hjælpere
og venner af NLAI, hvor vi hørte spændende beretninger fra
forskellige, som enten havde været på en tur til NLAI i Kenya eller
hjælper med forskellige praktiske ting i forbindelse med arbejdet.

NLAI-dag i Blåhøj

Frivillige hjælpere

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 startede de nye elever, som skulle have startet i januar 2021 i
stedet sidst i juli måned 2021.
Ligeledes rykkede de nuværende skolebørn først op i næste klasse
sidst i juli.

Vidnesbyrd fra Coleta

Suviners til salg

I weekenden d. 8. – 10. oktober havde vi den glæde at medvirke på
LMFs landsstævne i Odense. (Lærernes Missions Forbund).
Det var en god oplevelse at være sammen med kristne fra
forskellige kirkesamfund, som alle havde mission på hjerte og høre
om de forskellige missionærers arbejde.
Vi står stadig med vores opgaver i
dagligdagen i NLAI-arbejde, som
vi løser fra kontor i Aalborg, hvor
vi har kontakten til NLAI-ledere
og bestyrelsen i Nakuru. Sidst
i oktober og først i november
bliver der en rejse til Nakuru for
Gruppe samtale til
at tilse arbejdet og opmuntre dem
LMF stævnet
alle i deres hverdag. Vi glæder os
til turen, og vil skrive mere om dette i næste nummer.
Tak for forbøn for turen.

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

Coleta

Hej! Jeg håber I har
det godt i det land,
I bor i. Jeg har det
godt her i Kenya,
på grund af Guds
nåde.
Jeg vil gerne sige
så hjertelig mange
tak for den økonomiske støtte, jeg
har modtaget fra jer
lige fra børnehaveklassen og til og
med universitetet!
Jeg vil gerne
fortælle, at jeg nu
har bestået min afgangseksamen som
lærer for børn med
specielle behov.
Må Gud velsigne
jer med et stærkt
helbred og alt, hvad
der er godt!

Kærlig hilsen, Coleta

Persondata

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

Vidnesbyrd fra Clifton

Jeg har ikke nok ord til at
udtrykke min tak, fordi I
så trofast har støttet mig
under min skolegang lige
fra de små klasser og indtil
nu, hvor jeg har bestået min
lærereksamen.
Jeg er så glad og fuld af
taknemmelighed, når jeg
tænker tilbage på, hvordan
det begyndte i første klasse.
Jeg tænker på de vanskeligheder, jeg havde, og hvordan jeg så kom til New Life,
og hvordan dette forandrede
mit liv for altid.
I har trofast hjulpet mig
både igennem de første år
og de senere år og har sørClifton
get for, at jeg kunne tage en
videregående uddannelse.
Jeg tager ikke dette for givet, og det er min bøn, at I bliver belønnet
tifoldigt af Gud den Almægtige for al den godhed, I har vist mig.
Jeg står i gæld til mine sponsorer og til hele New Life familien for
deres koordinerede indsats, som har gjort, at alle mine behov er
blevet mødt, og jeg har haft det godt, mens jeg studerede.
Jeg har fået en god eksamen og er nu blevet kvalificeret til at
arbejde som gymnasielærer. Jeg håber, at I fortsat vil være et lys og
en hjælp for jeres medmennesker og give håb til flere børn i NLAI.
Jeg er glad og taknemmelig, fordi jeg har fuldført min uddannelse,
og jeg ser frem til at kunne ernære mig selv og gøre gavn i det
samfund, som jeg er en del af. Modtag min varmeste tak, fordi I har
velsignet mit liv på en så overstrømmende måde. Må Gud velsigne
jer i rigt mål.
					Kærlig hilsen Clifton

Gymnasie-uddannelser

NLAI støtter også 101 børn/unge på forskellige gymnasier i Nakuru
og andre byer i Kenya, hvor eleverne har fået plads på forskellige
gymnasie-kostskoler. 28 elever er startet på første år i gymnasiet
her i 2021. I Kenya er det meget svært at få arbejde, hvis man ikke
har færdiggjort gymnasiet. NLAI støtter for tiden 47 unge på College og videregående uddannelser. På NLAI børnehjemmet er der
nu i alt 128 børn, hvoraf størsteparten er forældreløse.

10 unge som er færdige med deres uddannelser

Jecinta, Hair & beauty, Coletta, Diploma in special needs
education, Naftali, Bachelor`s Degree in Education, Clifton,
Bachelor`s Degree in Education Art, Nahashon, Diploma in
Primary Education, Grace, Diploma in Fashion & Design, Jecinta,
Diploma in special needs education, Nisca, Diploma in Social work
& Community Development, Moses, Certificate in Plumbing &
Pipe Fitting, Samuel, Masonry & Plumbing.

15 unge er startet på uddannelse

Børn på NLAI-skolen

Børnehaveklasserne på NLAI skolen har 88 elever, og folkeskolen
fra 1.-8. klasse har 393 elever, så i alt på NLAI-skoleområde er der
481 elever. Eleverne nyder at være tilbage på skolen, og de kommer
trofast til timerne. I år har alle skoler i Kenya haft kortere ferier
for at indhente den tid, hvor de ikke kunne gå i skole på grund af
Corona pandemien.

Skolen ved lossepladsen

70 små børn går
på NLAI-Tumaini
skolen, tæt ved byens
losseplads. Dette
sted berører altid
vores hjerte på en
speciel måde, fordi
disse børn kommer
fra det mest forfærdelige sted i Nakuru,
fra lossepladsen og
dens omgivelser. Når
Et hjem på lossepladsen
børnene er færdige
med børnehaveklasserne, fortsætter de på by-skoler i området, hvor
NLAI-fadderskab fortsætter for børnene, så de kan afslutte deres
skolegang, med alt hvad de behøver. Der er nu 142 børn, som NLAI
holder i andre folkeskoler.

Børn mangler fadderskaber

Mange af de 63 nye små elever mangler fadderskaber,
samt mange af dem på videregående uddannelser mangler
ekstra støtte, så kender du en, som vil være med, vil vi
blive meget taknemmelige. Du kan kontakte os på mail:
newlifeafricainternational@gmail.com

David, Hellen, Margaret, Vivian, Victor, Moses, Ian, Anthony,
Lucy, Movin, Cynthia, Joan, Denzel, Elizabeth og Armstone.
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.
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

Sy- og designskolen

På samme grund som
den store skole, har
NLAI også sy-skolen,
hvor 47 elever tager
en 4-årig uddannelse.
En skole som ikke kun
giver uddannelse, men
Sy-skole elever
Sy-skolen
også en skole hvor
eleverne hører om Guds
ord, og bliver uddannet til at blive ledere og stå som selvstændig i deres egen forretning. Personligt vil jeg sige, at
dette er stedet, hvor vi ser en livsforvandling af de unge, som ikke følte, at de var regnet for noget i deres samfund.
Men efter endt uddannelse, står de som selvsikre unge, som ved, hvem de er og hvad de kan, og får arbejde med det
samme. Vi er dybt taknemmelige for vores leder for sy-skolen, Lynah, og de andre ansatte.

Vidnesbyrd fra en af de unge fra sy-skolen

Jeg hedder Margaret Njeri, og jeg er født i Nakuru. Jeg bor sammen med min mor. Før jeg kom
til New Life Africa International led jeg nød, både angående mad og hygiejneartikler, og jeg
havde det psykisk dårligt. Det sidste var på grund af de traumer, som jeg gennemgik, da jeg var
yngre, og det forlod mig ikke.
En dag mødte jeg en tidligere elev, Sophia, og hun fortalte mig om sy-skolen. Jeg blev interesseret, fordi jeg vidste, at den ville opfylde min drøm om at blive modedesigner. Det gav mig håb om en ny begyndelse, og
lederen Lynah og andre lærere støttede mig, og jeg blev optaget som elev.
Siden starten her på skolen er min tilværelse blevet en helt anden. Jeg har fået et nyt liv og har lært meget om design og
Margaret
mønstre, om materialer og syning m.m. De allerbedste fag for mig er Discipelskab og Rådgivning.
Jeg er nu på skolens andet år, og jeg er lykkelig for, at al den bitterhed, som jeg havde, er væk. Vi får mad og hygiejneartikler her på skolen. Vores lærere har ved Guds hjælp virkelig hjulpet mig med min helingsproces. Må Gud velsigne medarbejderne og sponsorerne, fordi de har været
redskaber til, at mit liv er blevet forvandlet, og jeg har fået ”Nyt Liv”.
Kærlig hilsen, Margaret

Gaver til missionsarbejdet

Alle gaver er fradragsberettiget efter § 8 A med op til 17000 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
OBS! Nyt Banknavn: Den Jyske Sparekasse har skiftet navn til Vestjysk
Bank. Reg. nr. og konto nr. er de samme, men SWIFT Code er nu:
VEHODK22 og IBAN nr. DK7097120741793075

Julehilsen

Vi vil også gerne ønske alle som modtager nyhedsbrevet, en glædelig jul og
et velsignet nytår. Vi vil fra vores hjerter sige tusind tak for jeres forbøn og
økonomiske støtte. Vi er alle vigtige partnere i dette arbejde, og når vi sammen løfter hver vores del, kan vi se mennesker få
hjælp og en god fremtid.

Hilsen med Esajas 26,4 ”Stol altid på Herren,
for han er en evig klippe”
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

