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2021 års effektrapport 

 

1. Beskrivning av Stiftelsen New Life Mission 

1.1 Beskrivning av organisationen 

Stiftelsen New Life Mission, stiftelse, org.nr. 802478-3410 

New Life Mission är en Missions- och Biståndsorganisation, en stiftelse med kristen 

värdegrund. 

 

1.2 Rapporteringens avgränsningar 

New Life Mission, med verksamhet i tre länder, Sverige, Norge och Kenya, och 70 anställda, 

har sitt huvudkontor i Östergötland. Majoriteten av våra anställda är lokalanställda i Kenya, 

arbetet i Sverige leds av en Operativ Ledare. Vi hjälper människor att bli självförsörjande och 

komma ur fattigdomen. Styrelsen har en lång erfarenhet av internationellt arbetet i Afrika. 

§3 i New Life Missions stadgar lyder “Stiftelsens ändamål är att bedriva kristen och social 

humanitär verksamhet huvudsakligen i Sverige och Kenya och i första hand inriktad till barn 

och ungdomar.” 

Vår vision är “Mission och Bistånd i samarbete för barnens framtid” 

 

1.3 Rapporteringens tidsperiod 

I det följande beskrivs verksamheten under verksamhetsåret 2021 

 

2. New Life Missions syn på förändring 

2.1 Beskrivning av problem och målgrupp 

Vårt mål är: Att hjälpa människor till en bättre vardag och ge dem hopp om en tryggare 

framtid, där varje människa är viktig oavsett kön, ålder eller social status. Vi önskar att barn 

skall få en trygg och säker uppväxt där utbildning och lek går hand i hand. Vi arbetar med att 

skydda barn och unga mot alla former av våld, övergrepp och exploatering.  

2.2 Typ av resurser 

Stiftelsen New Life Mission har sitt säte i Ydre kommun, Östergötland med besöksadress, 

Hestravägen 10 57395 Ydre ( Post adress, Box 2 573 74 Ydre) Stiftelsen New Life Mission har 

sitt säte i Ydre kommun, Östergötland med besöksadress, Hestravägen 10 57395 Ydre ( Post 

adress, Box 2 573 74 Ydre) Under 2021 har vi haft två personer anställd på 150 %. Från 1 
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oktober ändrades tjänsterna till 2 heltidstjänster. I dessa tjänster ingår arbete både i Sverige 

och i olika perioder i Kenya. 

Stiftelsen New Life Mission arbetar främst i Kenya och vårt hjälparbete kanaliseras genom 
den nationella partnerorganisationen, New Life Mission - Kenya, som leds av ett 
självständigt nationellt ledarskap i nära förbindelse med Stiftelsen New Life Mission - 
Sverige. Stiftelsen New Life Mission arbetar främst i Kenya och vårt hjälparbete kanaliseras 
genom den nationella partnerorganisationen, New Life Mission - Kenya, som leds av ett 
självständigt nationellt ledarskap i nära förbindelse med Stiftelsen New Life Mission - 
Sverige. Under året har vi haft möjlighet till att åter igen börja resa på Kenya och vi gjorde 
vårt första besök under Augusti månad samt en längre arbetsperiod Nov- Dec . Där emellan 
har vi haft TEAMS och ZOOM möten regelbundet varje vecka, då uppföljning av olika 
insatser gjorts samt planering av kommande årsarbete och budget. Genom ett ömsesidigt 
utbyte så är målsättningen att förbättra effektivitet och kompetens både hos den inhemska 
organisationen men också för Stiftelsen New Life Mission. Den största delen av understödet 
är i form av fadderunderstöd till de olika barnhemmen, skolor och det sociala arbetet. Men 
vid behov görs också katastrofinsatser samt större insamlingar vid konstruktioner av 
byggnader eller inköp av fordon. Detta sker både i Sverige och genom vår syster 
organisation i Norge. En stor ökning av gåvor har skett framför allt i Norge genom försäljning 
av Life bags (väskor) producerade i Kenya som under året 2021 genererade 1,4 miljoner 
kronor. Vi har ett långvarigt samarbete med två secondhandbutiker i dels Nässjö och Hestra, 
som under åren har bidragit med stora gåvor. Samarbetet med organisationen Bike4Life 
som genom bla cykling samlar in pengar till Ronald Mc Donalds Barnfond och Stiftelsen New 
Life Mission fortsätter. 

 

 

2.3 Genomförda aktiviteter 

Insamlingsresultatet under året 2021 har ökat dramatiskt mot föregående år. Det vi kan 
notera är it den traditionella insamlingen har legat på samma nivå som 2020. Ökningen har 
framför allt berott på fyra faktorer. Secondhandbutiken Bariki, vars hela nettovinst går till 
Stiftelsen New Life Mission, har under hela året gjort nya rekordresultat för varje månad och 
en total ökning på ca 36% mot 2020. Utöver detta har vi under sista kvartalet fått gåvor i 
form av aktier från privat person som såldes och gav en stor ökning på inkomstsidan. Genom 
vår systerorganisation i Norge har vi med stor glädje kunna notera en ökning av gåvor på ca 
123 % detta genom som tidigare nämnts försäljning av Life Bags, men också ett nytt 
samarbete med ett företag och deras stiftelse som ger gåvor till biståndsorganisationer. 

Butikerna som stödjer New Life Mission är Secondhand butiken Bariki-Kenya i Hestra (Ydre), 
samt Secondhand butiken Källan i Nässjö. 

Mottagarorganisationen är New Life Mission - Kenya med sitt säte 20 km söder om 
huvudstaden Nairobi en förort som heter Ongata Rongai. Därtill finns också en utpost 
Mashuru som ligger 13 mil sydost om Nairobi i Massai området. Sedan 2017 har arbetet 



 3 

även utökats till ytterligare ett Massai område i södra Kenya kallat Magadi. Dessa platser 
utgör huvudsakligen platserna för vår hjälpverksamhet. 

I Ongata Rongai drivs barnhemmet Samariten, dagis, förskola, yrkesskola för bilmekaniker, 
bageri med yrkesutbildning, kyrklig verksamhet samt socialt hjälparbete i den närliggande 
slummen där mycket av insatserna riktas mot barn med funktionsvariationer. 

I Mashuru drivs Maria Hemmet, KariAnne hemmet, förskola, yrkesskola i sömnad, 
socialarbete, medicinsk jeeplinje samt lokala församlingar runt omkring i Mashuru. Här 
arbetar vi främst mot unga massai flickors rätt i samhället i frågor om bortgifte och 
könsstympning men även andra rättigheter för barn. Arbetet med barnrättigheter och 
medicinsk jeeplinje fortsätter även i Magadi området som tidigare. 

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 planerat för. I Kenya, där de flesta redan hade ett tufft utgångsläge slog 
myndigheternas restriktioner hårt mot befolkningen. Myndigheterna i Kenya fattade snabba 
beslut om att stänga ner alla skolor, stoppa offentliga samlingar, uppmanar folk att jobba 
hemifrån och minskat antalet resenärer i kollektivtrafiken. Det kom senare nya direktiv till 
oss som arbetar med institutioner som tex. barnhem. De barn som har släktingar måste resa 
hem, övriga barn får inte lämna området och inga besök är tillåtna. Detta satte stor press på 
vår personal och ledningsgrupp. Vi inskaffade hygienartiklar, informerade alla om vikten av 
att tvätta sig, visade alla barn hur man skyddar sig och sköter sin hygien. Handsprit 
utplacerades på alla enheter och extra vattentankar med desinfektionstvålar utplacerades 
på hela området både på vår station utanför Nairobi samt i Mashuru. För att skydda vår 
personal och våra barn upprättades tre veckors scheman för att ha personal boende inne på 
området som jobbar med barnen och så minska riskerna att någon kommer in med virus till 
området. På grund av myndigheternas restriktioner och människors rädsla blev risken stor 
att det snart kommer att råda brist på matvaror och att priserna kommer stiga hastigt. 
Därför handlades basvaror in för att klara minst två månader både till våra barnhem samt till 
de matprogram som vi har både i slummen och ute ibland massajerna. Samtidigt som vi 
måste respektera att inte vara i stora samlingar, jobbade vårt team, med Emma i ledningen, 
med att hitta olika sätt att fortsätta matdistributionen till de olika familjer som står direkt 
under vårt program. Det gäller familjer i vårt socialprogram i slummen, barn med särskilda 
behov. Samtidigt som vi fortsatte hjälpa de barn som tillfälligt flyttade hem till släktingar. I 
stället för att ge skollunch jobbade vi på att skapa matpaket om innehåller majs, bönor, ris 
och matolja. I dessa paket kom det även att delas ut hygienartiklar med information om 
vikten att regelbundet tvätta sig. Varje familj som stod i behov fick en vattendunk med kran 
för att lättare kunna hålla sina händer rena. 

En av de svåra uppgifterna har varit att hålla barnen i gång med undervisningen då skolorna 
fortsatte att vara stängda. Enligt planerna skulle skolorna återöppnats i januari men 
öppnades först i maj och man fortsatte att dela ut papperskopior med uppgifter, eftersom 
de flesta saknar datorer eller internetuppkoppling. 

I spåren av detta såg vi en kraftig ökning av våld i hemmen, speciellt flickors utsatthet, då 
inte skolorna var öppna. I Mashuru området ibland Massajerna har vi fått inrapporteringar 
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från de lokala myndigheterna och skolorna om en kraftig ökning av tidig oönskad graviditet 
bland unga flickor. 

Efter att en del restriktioner släpptes under året och samhället åter kunde börja öppnas upp 
har vi nu mer konkret kunnat fortsätta de olika utvecklingsprogrammen i Kenya. Under 
augusti månad beslutades om att utöka delar av vår verksamhet i Mashuru, till ytterligare en 
plats ca 6 mil söder om Mashuru och som ligger i ett svårt drabbat område i Massajiland. 
Platsen heter Emotoroki och kommer att vara ett litet center för New Life Mission. NLM har 
fått ett land tilldelat på tre tunnland av myndigheterna i området för etablering av bla. en 
mobil hälsoklinik, ett resurshem för utsatta flickor och pojkar. Här ifrån jobbar vi också med 
8 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. NLM 
började att planera på en lösning som vi hoppas skall vara klar i början på 2022 i form av 
vattentankar kopplande till källor uppe i bergen och framdragna ledningar. 

Slutligen har det sista halvåret varit extremt torrt i hela södra Kenya. De stora regnen har 
uteblivit det senaste 1,5 åren. Detta har gjort att torkan slagit hårt både mot befolkningen 
och boskapen. För massajerna som lever huvudsakligen på boskapsskötsel har vardagslivet 
varit mycket svårt. Skolorna har inte fått någon matleverans från regeringen och därför går 
inte barnen till skolan och skollunch som dem mätta under dagen finns inte hemma. NLM 
har under sista kvartalet försett 30,000 personer med mat. 56 skolor ( 12,800 elever) har 
fått skollunch varje dag i tre olika distrikt som Mashuru, Emotoroki och Magadi. Samtliga 
platser ligger i Kadjiado län. 

Under 2021 blev vi klara med installeringen av Solcells paneler 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 38 ton koldioxidutsläpp / år. Efter som investeringarna har gjort 
av ändamålsriktade medel för just detta är vinsterna och besparingarna direkta. Även 
planerna med att bygga ut bageri verksamheten med ett nytt bageri i Mashuru där 
efterfrågan på bröd är hög, blev klart innan slutet av året. Där bakas det nu 500 bröd om 
dagen enbart på solarenergi. Detta skapar dels arbetstillfällen, dels utbildningsplatser 
samtidigt som det är ett nytt inkomstbärande projekt. 

 

2.5 Effekter på längre sikt och tidsplan 

Stiftelsen New Life Mission står inför många nya utmaningar inför framtiden. Vi strävar efter 
att på bästa sätt hjälpa de mest utsatta barn och ungdomar i vår närmiljö, just i Kenya. Här 
söker vi alltid att vara kostnadseffektiva samtidigt som vi inte tummar på kvalitén. Under 
året har valutakurs legat stabil vilket har gjort att vi har klarat den budget som var lagd mot 
verksamheten i Kenya. 

Sjukvården är starkt eftersatt i de områden som vi arbetar i. Efterfrågan på bättre sjukvård 
möter oss dagligen ute på våra mobila kliniker. Vi kommer därför att under 2022 starta en 
lokal klinik i Mashuru liknande den som finns på vår station i Ongata Rongai. Vi ligger nu i 
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planerna med att budgetera på kostnaderna samtidigt som det görs fältstudier för att se det 
aktuella läget. 

Genom vårt skolmatprogram kan vi nå närmare 12,800 elever inklusive elever med 
funktionsvariationer. Detta bidrar bland annat till ökad prestation och minskad frånvaro. 
 

 

3. Verksamhetskostnader för 2021 

3.1 Totala verksamhetskostnader för perioden 

Totala verksamhetskostnader för 2021, 6 832 219 SEK 

 

 


