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Bästa vänner!
Det är med stor glädje vi åter skriver till
er om det fantastiska arbete som sker
genom New Life Mission. Mitt i den oroliga tid som vi just nu lever i där krig,
våld och nöd kommer oss närmare än
på mycket lång tid, får vi vara med och
sprida framtidshopp. Precis som diktförfattaren Joel Rundt skriver om vårsolens
värmande påverkan på ett fruset grått
vinterlandskap. Får du och jag vara med
och ge värme, omsorg och kärlek genom
olika insatser i Kenya, där det för ögat
kanske ser mörkt och hopplöst ut.
Vi möter hela tiden eldsjälar och gåvogivare som har ett stort hjärta för att vilja
vara med och göra skillnad. Allt från
våra trogna månatliga gåvogivare, volontärer i secondhandbutikerna som varje
vecka lägger otaliga timmar just för någon annan, till vänner som startar egna
insamlingar för olika ändamål och företagare som engagerar sina anställda eller ger ett bidrag. Ja, listan kan byggas
på med olika engagemang och det är just
denna mångfald av gåvogivare som gör
det möjligt för New Life Mission att göra
skillnad.
Vi vill från Sverige och Kenya önska er
en riktig välsignad påskhelg och en fin
vår samtidigt som vi TACKA för ALLT
ni gör.
Karl-Erik Hagström
Ordförande, Stiftelsen
New Life Mission

Snart har han tillgång till mobil hälsoklinik och resurshem.

NLM utökar sitt arbete
i Massajernas land
NEW LIFE MISSION arbetar främst i Kajiado län som

ligger i södra Kenya mot Tanzania gränsen. Här
bor främst massajer som till huvudsak lever på
boskapsskötsel i ett halvökenområde. Detta gör att
de blir extra hårt drabbade vid torka.
VI HAR sedan 1992 arbetat och utvecklat olika

arbeten just här på platser som Magadi och Mashuru. I slutet av förra året beslutade vi att utöka
delar av vår verksamhet i Mashuru, till ytterligare
en plats ca sex mil söder om Mashuru. Platsen
heter Emotoroki och i februari invigdes denna nya
plats som kommer att vara ett litet center för New
Life Mission. NLM har fått ett land tilldelat på tre
tunnland av myndigheterna för etablering av bland
annat en mobil hälsoklinik och ett resurshem
för utsatta flickor och pojkar. Här ifrån jobbar vi
redan nu med åtta skolor med ca 230 elever i varje
skola som får skollunch. Många familjer här lever
under svåra förhållanden och vattenförsörjningen
är ett ständigt återkommande problem.
Den 19 April planerar vi att starta upp mobila hälsokliniken. Här ifrån kommer vi att besöka fem olika
geografiska platser varje vecka samt att vi på det nya
området bygger en liten klinikmottagning med bland
annat ett förråd för medicin och utrustning.
SJUKVÅRDEN i Massajområdet är generellt mycket

hårt eftersatt, detta beroende på det hårda klimat som råder av värme och torka men även på
grund av dess geografiska läge med svåra framkomligheter. Detta gör att myndigheterna har
svårt att rekrytera långvarig personal till sina
mottagningar. NLM är därför nu i färd med att
starta upp en fast klinik på stationen i Mashuru,
en liknanden den som vi bedriver i Ongata
Rongai. Vi ser och möter ett stort behov av sjukvård och tror att detta kommer vara en viktig
samhällstjänst till folket.

Ökat våld i Covid
19s spår
COVID – 19 har fortsatt påverkat verksamheten och stora

förändringar har gjorts i arbetet för att i så stor grad
som möjligt kunna upprätthålla den hjälp och de insatser som vi tidigare hade planerats för.

I KENYA där de flesta redan hade ett tufft utgångsläge slog

myndigheternas restriktioner hårt mot befolkningen.
När en del restriktioner släpptes under slutet av förra
året och samhället åter kunde öppnas upp gradvis, har
NLM mer konkret kunnat fortsätta de olika utvecklingsprogrammen i Kenya.
MEN I SPÅREN av pandemin har vi sett en kraftig ök-

ning av våld i hemmen, speciellt flickors utsatthet, då
inte skolorna var öppna. I Mashuru området har vi
fått inrapporteringar från de lokala myndigheterna och
skolorna om en kraftig ökning av tidig oönskad graviditet bland unga flickor. Även vårt socialkontor i Ongata
Rongai har fått ta emot många fall av barn som lider
och behöver omhändertas. Familjer är frustrerade över
de extrema förhållandena som råder genom brist på inkomster. Under sådana förhållanden växer ofta missbruk
och våld fram där barnen blir offren.

Familjer splittras och barnen överges. De här har fått en
fristad hos NLM.

Vi bygger ut och kan ta
emot fler barn
PÅ SAMARITENS barnhem har vi bara under januari

och februari månad fått ta emot tio nya barn där
mannen lämnat hemmet av frustration och mamman kollapsar och överger barnen. Barn som
lämnats övergivna någonstans ihop om att någon
god samarit skall visa medlidande. Flera av dessa är
spädbarn och utrymmena att ta emot dessa krymper. Därför renoverar vi nu om delar på barnhemmet för att kunna möta de behov som just nu råder
och långsiktigt stå bättre rustade.

Matprogrammen fortsätter
TORKAN FORTSÄTTER att slå hårt både mot befolk-

ningen och boskapen. Skolorna har inte fått någon
matleverans från regeringen på långa tider. NLM
fortsätter därför med att förse 56 skolor (12,800
elever) med skollunch varje dag i tre olika områden
vilka är Mashuru, Emotoroki och Magadi.

NLM står för skollunch på 56 skolor.
Mat är livsviktigt men social trygghet är också nödvändig.
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Solpaneler och Bageri

”Du har rätt att gå i skola och måste inte barnarbeta.”
Solpanelen på bageriet gräddar 500 limpor varje dag.

VI STÅR NU klara med installeringen av Solcellspane-

lerna både i Ongata Rongai och Mashuru för att på så
sett minska förbrukningen av köpt el. Kenya är ett av
världens dyraste el länder på ca 2:-/Kwh. När vi nu står
klara med detta ser vi en besparing på ca 13,000:- / månad samtidigt som vi får ett positivt miljöavtryck på ca
57 ton koldioxidutsläpp/år. Eftersom investeringarna har
gjorts av gåvor riktade just till detta ändamål, blir vinsterna och besparingarna direkta och ger utrymme för
andra sociala insatser i stället.
ÄVEN PLANERNA med att bygga

ut bageriverksamheten med
ett nytt bageri i Mashuru där
efterfrågan av bröd är hög, blev
klart innan året slut. Här bakas
det nu 500 bröd om dagen
enbart på solarenergi. Detta
skapar dels arbetstillfällen och
utbildningsplatser samtidigt som
det är ett nytt inkomstbärande
projekt för NLM

Secondhandbutiker som stöder
New Life Mission
Öppettider:
”Bariki” i Hestra, Ydre
Lörd 09.30 - 14.00 Onsd 16.00 - 19.00
Butikens telefon 076-14 26 702
”Källan” Fiskaregatan 1 Nässjö
Lörd 10.00 - 14.00 Onsd 16.00 - 19.00
Tommy Lundberg 070 - 985 12 00

Stöd New Life Mission.

Ett pågående Mentorships program
I EMATOROKI, vår nya utpost till Mashuru, hade vi nu i

Mars månad ett seminarium för 130 ungdomar i åldern 13-17 år. Under 4 dagar fick de bo och äta på den
lokala skolan samtidigt som vårt team från New Life
Mission gav dem undervisning i bla. barns rättigheter.
Det handlade mycket om rätten att få gå i skolan, att
inte utsättas för barnarbete, rätten att själva får bestämma över sin kropp och inte tvingas till bortgifte
eller könsstympning. Det
talades mycket om följder
och konsekvenser.
DEN 13-14 APRIL kommer

ytterligare ett Mentorships program att hållas
i Mashuru där vi räknar
med att ca 100 ungdomar
kommer att deltaga, bo
och äta.
Unga massajer får lära
sig sina rättigheter.
Kontakter:

New Life Mission
Hestravägen 10 , 573 95 Ydre
info@newlifemission.se
www.newlifemission.se
Bank Giro 900-4698
Bankkonto 8158-8 4665300-2
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