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Alle børn og de fleste unge har 
været på en god lejr i 4 dage i 
deres skoleferie her i august.
Nogle af de unge var stadig under 

uddannelse og i praktik, men 
vi var alligevel i alt over 100 
personer på lejren.
Til at hjælpe på lejren havde 
vi et team af unge fra Con-
nection (en organisation i 

Nairobi, som arbejder med unge) 
og et ægtepar, samt flere af vore 
medarbejdere i NLAI, som var 

vant til at arbejde med 
børn og unge, så det 
gik rigtig godt. 
Der var masser af 
udendørs aktiviteter, 
da vi havde lejet en 
stor kostskole med 
fantastiske faciliteter 
og store udendørs 
arealer med plads til 
sportsaktiviteter. 

Til undervisningen om formid-
dagen var børnene og de unge 
inddelt i grupper efter deres alder, 
så de fik mest muligt ud af under-
visningen.

Børne- og ungdomslejr

Børn og unge på lejren

Unge som har det sjovt i deres grupper

Børn leger med deres ledere

Rejse til Kenya
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Møderejse på Færøerne 
og i Danmark
Samtidig med turen til Danmark 
havde vi også denne gang glæ-

den af at 
besøge 
Færøerne.
Det er 
altid en stor op-
levelse at besøge 
vore venner der. 
Vi har rigtig 
mange trofaste 
støtter deroppe, 
som står sammen 

med os i arbejdet.  
Vi havde også det privilegium at få et 
møde med statsministeren (Lavman-
den) om en mulig støtte 
til skolebyggeri, hvilket 
vi håber lykkes. Vi nød 
også at være en del sam-
men med vores venner 
Malena og Jens i Tors-
havn, som var i Kenya 
og arbejdede sammen 
med os i 5 år.  Da vi 
kom tilbage til Danmark 

fra Færøerne havde vi et dejligt 
møde i Mariager. Ellers blev de 
sidste dage brugt på at pakke 
og nyde fællesskabet med vores 
børn og børnebørn og øvrige 
familie.

Hjemme i Kenya igen
Vi er nu hjemme igen i 
Kenya, hvor der er meget 
smukt og grønt, da vi har 
regntid og har det koldt i 
forhold til, hvad vi plejer. 
Nogle steder falder der 
hagl, og morgen- og nat-
tetimerne er meget kolde. 
Gensynet med børnene og 
de unge var vidunderligt. 

Vi har snakket meget 
og hørt mange spæn-
dende historier som de 
er ivrige efter at dele. 
Kontorarbejdet har 
også krævet mange 
timer, som altid når vi 
har været væk i nogle 
måneder, men denne 
gang havde vi ingen til 
at hjælpe os fra Dan-
mark, hvilket har givet 
os meget at se til. 

Husene er meget kolde, 
uden varmesystem, så 
Susanne blev desværre 
syg med lungebetændelse 
i længere tid. Uheldigvis 
fik hun noget medicin, 
som forværrede hendes 
tilstand. Nu har hun dog 
genvundet kræfterne og er 
i fuld gang igen.

Nyt fra os

Malena og Jens

Susanne fortæller i Betania, 
Skopun Færøerne

Vi hygger os med børnebørnene

Leif taler til børnene på skolen i Keldan, Færøerne

Vi nyder det sidst ankomne 
barnebarn Tobias

Nogle af pigerne byder os velkommen hjem



Musik festival
For første gang i New Life Africa 
Skolens eksistens, har 8. klasse 
medvirket i en musik festival på 
national plan, sammen med 15 
andre skoler fra hele landet.
New Life Africa Skole blev num-
mer 8, ud af de 15 skoler, hvilket 
alle var meget stolte over. Så der 
var fest og glæde over dette fine 
resultat.

Renovering af bygninger
På grund af gamle og primitive 
klasseværelser, laver vi reparatio-
ner og forbedringer flere gange 
om året, når skolen har ferier.
Det er især de spinkle trævægge 
og gulvene som har brug for 
reparationer. 
Vi ser frem til den dag, hvor vi 
har solide klasseværelser til alle.

Udflugter
Topklasse, den 
ældste årgang 
i børnehave 
klassen på New 
Life Africa 
Skole & Top 
klassen på Tu-

maini Jipya skole, 
var på endags ud-
flugt i Nakuru, hvor 
de besøgte brødfa-
brikken Tosti, og 
så Hyrax Hill, et 
lille bjerg i Nakuru, 
hvor der også er et 
museum.
8. klasse var også 
på udflugt til Nya-

hururu, som ligger 
60 km væk fra 
Nakuru, hvor de 
blandt andre spæn-
dende oplevelser, 
så det smukke 
vandfald og fik en 
god gå tur, samt 
andre oplevelser.  

Skolebørnene har brug for bedre lokaler

Elever fra 8. klasse, som deltog i musik konkurrencen Top class på Tumaini ved lossepladsen

Top class på NLAI ś børnehave

Skolebyggeri
Da regeringen forlanger bedre bygninger og faciliteter til børnene på skolen, samler vi ind til nye byg-
ninger og har sendt flere ansøgninger ud.

Hvis du vil være med til at give til 
dette projekt, kan du skrive ”skole-
bygning” på din indbetaling.
Vi skulle gerne kunne fortsætte 
denne store og vigtige opgave med at 
tilbyde gratis skolegang for 550 børn, 
hvor de også får 2 måltider mad om 
dagen.

Vi vil være taknemlig hvis du vil stå 
sammen med os i denne opgave.

Du kan skrive:  ”skolebygning” på 
indbetalingen.Den nylig projekterede skolebygning



Start på uddannelse
Sylvia Dangai fra børnehjemmet er begyndt på sin 
uddannelse som ernæringsspecialist.
Frederik Ouma, som 
også er fra børne-
hjemmet, starter 
sidst i august på 
Kenyatta University, 
hvor han tager en 

kandidat uddannelse i 
business Administra-
tion.
Kevin Ouma, starter 
omkring 1. september 
med at læse business og infor-
mations teknologi.
Michael Odiambo, starter på 
Kabarak University og skal 
studere business administra-
tion.  
Prisca Asele, starter sidst i 

august på Kenyatta University, hvor hun tager en 
kandidat uddannelse i jura.
Flere begynder i sep-
tember og oktober på 
universiteter og andre 
uddannelser.
Det er fantastisk at 
tænke på, at disse unge 

med deres baggrund nu 
er kommet så langt, at de 
kan studere på universi-
tetet. 

Seminar for gymnasieelever
I begyndelsen af august havde vi et specielt 2-da-
ges seminar for alle de 57 gymnasieelever, som 
NLAI betaler skolegang for. 
De blev undervist i, hvordan de vælger uddannelse 

og karriere, samt om 
at håndtere alminde-
lige udfordringer i 
livet, såsom økonomi, 
”gruppepres”, selv-
værd, m.m. 

Sylviah

Seminar for gymnasier elever

Gymnasier elever samlet til undervisning

Kevin

Fredrick

Michael

Prisca



Johnstone Makate 
er født i en meget 
fattig familie. Her er 
hans historie:

”Livet har altid 
været meget van-
skeligt for os. Men 
værst blev det, da 
mine forældre døde, 
mens jeg endnu var 
ganske lille. Derfor 
begyndte jeg mit 
liv på gaden, så jeg 
kunne samle mad fra skraldespan-
dene.
Jeg ville så gerne finde et sted, 
hvor jeg kunne føle mig sikker og 
få en uddannelse, et sted, som jeg 
kunne kalde mit hjem og føle mig 
værdsat. 
Livet på gaden var så vanskeligt 
og hårdt, så det var meget svært at 
klare sig.
På et tidspunkt hørte jeg om et 
sted, hvor gadebørn kunne få 
hjælp og en uddannelse.
Jeg gik ned på New Life Africa 
School og bad om hjælp og fik lov 
at gå i skole, men jeg boede stadig 
på gaden. 
Da det blev opdaget, at jeg sov 

på en bænk i 
klasseværelset 
om natten, fik 
jeg lov til at 
komme ind og 
bo på New Life 
Boys House, 
hvor der var 
mange andre 
drenge. Der 
blev sørget 
godt for os, og 
vi fik alt, hvad 
vi havde brug 

for.
Efter færdiggørelse af folkeskolen 
fik jeg lov at komme på gymnasiet 
i 4 år.
Derefter havde jeg lyst til at blive 
uddannet indenfor hotelbranchen 
og kom på fagskole for hotel og 
turisme.
Siden kom jeg i praktik i en popu-
lær lodge (et mindre hotel med re-
staurant) i Dyreparken Amboseli.
Da praktiktiden var ovre, blev jeg 
fast ansat i lodgen den 8. juli 2011.
Jeg er meget taknemmelig først 
og fremmest til Herren, dernæst 
til mine sponsorer, som har betalt 
min uddannelse, til Susanne og 
Leif samt hele NLAI, for den store 

opbakning, som de har givet mig, 
så det har kunnet lykkes for mig 
at få et helt nyt liv med håb og en 
fremtid.
Jeg var en gadedreng uden håb, 
men med Guds hjælp og hjælp fra 
New Life Africa International, er 
jeg nu en ansvarlig og respekteret 
ung mand, som kan tage ansvar 
og klare opgaver på arbejde og i 
fritid.
Jeg kan fortælle, at Gud er god, og 
at alt er muligt, når du lægger dit 
liv i hans hånd.
Jeg har set så mange drenge og pi-
gers liv blive forvandlet igennem 
New Life Africa International’s
arbejde. Må Gud rigt velsigne jer.
Kærlig hilsen Johnstone” 

Julegaver 
Hvis nogen ønsker at give penge til julegaver til børnene 
og de unge i år, kan de sættes ind på kontoen og mærkes 

”julegaver”.  Så vil der blive givet julegaver til alle på skolerne, 
og selvfølgelig børnene på hjemmene i den udstrækning, som 
der er midler til. Vi vil gerne, om I vil benytte denne måde, så 

alle børnene kan få en gave og 
ikke kun nogle af dem. Skriv 
julegave på din indbetaling.
Vores mål er at komme op på en 
gennemsnitsgave på 40 kr. pr. 
barn. Dermed har vi brug for 40 
x 700 børn, altså 28000 kr. 
til julegaver.

Johnstone

Disse drenge vil blive 
glade for en julegave

Fra et liv på gaden til en uddannelse på hotel

Masai kriger

Gør din drøm til virkelighed
Vi har endnu ledige pladser på 
rejsen næste år i marts 2012 til 
Kenya, hvor du kan se og opleve 

New 
Life 
Africa 
Interna-
tional’s 
arbejde 
på nært 
hold, få 
tid til 

fællesskab med børnene og de 
unge og opleve deres hverdag. 
Der vil også blive besøg i pri-
vate hjem, samt udflugter til de 
berømte dyreparker, samt tur til 
Mombasa. Sidste tilmelding er 15. 
oktober 2011 til Willy Højgaard, 
på adressen 
ymission@stofanet.dk

Skolebørn på New Life Africa skole



Sultkatastrofe  
I har sikkert alle hørt, at Afri-
kas Horn er ramt af en frygtelig 
sultkatastrofe.
Vi opfordrer jer til at støtte de 
indsamlinger, som finder sted.
I kan bl.a. sende jeres støtte 
igennem IAS, som vil for-
midle pengene på bedste 
måde.

Nye børn på hjemmet
Vi har for tiden 64 piger 
og 48 drenge på børne-

hjem-
mene. I 
maj kom 

endnu en pige til hjemmet, 
Beatrice på 12 år. 3 nye drenge 
er flyttet ind på drenge hjem-
met, Naftli 5 år, Salvin 7 år og 
Movin 8 år.  Flere af børnene har 
været syge, da det er en kold tid i 
Kenya. I de seneste uger har flere 

af børnene haft 
røde hunde. Ellers 
har de det godt 
og nyder ferien. 
Nogle af børnene 
skal hjem på ferie 
nogle dage hos 
pårørende.

Prisstigninger
Som følge af mangel på 
fødevarer er priserne steget 
voldsomt meget her i Kenya 
i år.
Dette er yderligere blevet 
forværret af store stigninger 
på transportområdet.
Det betyder ekstra udgifter 
for NLAI på skolen med de 
550 børn, på børnehjemmet 
med 112 børn, på
gymnasier, fagskoler og uni-
versiteter, hvor NLAI betaler 
udgifterne for ca. 90 stude-
rende.
Hvis du har mulighed for at 
sende en ekstra gave i forbin-
delse med denne tunge øko-
nomiske byrde, vil vi være 
meget taknemmelige.

Kun 6 kr. om dagen
Så lidt skal der til for at hjælpe et barn i skole og give 
det 2 måltider mad om dagen.
Da vi hele tiden får nye børn ind på hjemmene og 
i skolen, og der er flere og flere, som tager videre-
gående uddannelser, er der hele tiden brug for flere 
faddere eller støtter til arbejdet.
Hvis du kender nogen, som kunne være interesseret i 
at blive fadder, eller ønsker at støtte arbejdet generelt, 
må du meget gerne opfordre dem til at kontakte os, så 
vi kan formidle de nødvendige oplysninger.
De kan sende os en mail, og så formidler vi oplysnin-
ger om barnet samt 
om betalingsmulig-
heder.
Tak for hjælpen.

Beatrice

Naftali
Salvin

Movin

3. klasse på NLA skolen

Hun har også brug for 
en sponsor

Disse drenge er taknemmelige for at gå i skole



Hjælp på krisecenteret 
Marianne Sommer fra Brande var 
igen ude at undervise i perlearbej-
de på Kioo Lulu på krisecenteret, 

men 
denne 
gang 
var 
hendes 
mand 
Per 
med. 
Han 
udnyt-
tede 
tiden 

med at lave gynger og sandkasser 
til de små børn på krisecenteret, 
hvilket nogle af deres venner i 

Danmark havde givet 
penge til. Nu har de 
små børn noget at 
tage sig til, medens 
deres mødre bliver 
undervist i forskel-
lige slags kurser og 
laver smykker.

Besøg på skolen
I juli havde vi besøg 
af 12 mænd og kvin-
der fra 11 forskel-
lige lande, som alle 
arbejder ved computer firmaet 
IBM. De var på tur i Kenya, for 
at se forskellige projekter og det 
smukke land. Vi havde en 
dejlig dag sammen med 
dem, hvor den lokale 
’Children’s Officer’ også 
kom og bød dem velkom-
men. De medbragte gaver 
til børnene, og brugte tid 

sammen med dem, samt nød en 
frokost med ledere i NLAI, som 
fortalte om NLAI`s arbejde og 
oprindelse.

Marianne og Per

Gynger som Per har hjulpet med
Teamet fra IBM besøger børnehaven ved 
lossepladsen

Teamet fra IBM kikker på smykker på 
krisecenteret

IBM folkene leger med børnene.Armbånd lavet på Kioo Lulu

Halskæder lavet på Kioo Lulu

Krisecenteret

Smykkerne kan bestilles på: 
jytte.lund.nielsen@mail.dk
Tlf. 20315450 
eller på Færøerne: 
spf-atli@post.olivant.fo
Tlf. 278702

Kioo Lulu



Betania	Gospel	Mission
Bakkevænget	10.	Grejs,	
7100	Vejle,	Denmark

Adresseændring bedes sendt til os eller Alice og Henning Mortensen, Bakkevænget 10, Grejs, DK - 7100 Vejle, Denmark. E-mail: henning@tuknet.dk 

Curt og en af eleverne

Gaver til missionsarbejdet – Alle gaver er fradragsbe-
rettiget efter § 8 A. 
Hvis du ønsker at indbetale et beløb til missions-
arbejdet, kan du gøre det til Betania Kirkecenter̀ s 
Ydremission, enten på Giro 134 4218 eller via bank til 
Den Jyske Sparekasse, Billund. Reg.nr. 9712 konto nr. 
0741793075 
Husk at mærke indbetalingen ”BGM” eller ”NLAI”, 
som betyder Betania Gospel Mission / New Life Africa 
International. 
Missionskasserer Willy Højgård, Søndermarksvej 307. 
7190 Billund. Tlf. 75 35 30 58  
E-mail: ymission@stofanet.dk
Missionærer Susanne og Leif Madsen, P.O.Box 9734, 
20112 Lanet. Nakuru. Kenya.  
E-mail: leifmadsen@africaonline. co.ke 
 ministries@newlife-africa.org 
Tlf. 00254 51 850147.  
Mobil tlf. 00254 722876696 / 97
www.newlife-africa.org

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

Du kan støtte missionsarbejdet, eller blive fadder for dreng/pige
Missionsarbejdet   Frit beløb
Skolen og Syskolen   Frit beløb
Drenge / piger som bor i New Life House   Beløb 350 kr. pr. mdr.
Fadderskab for skolebørn   Beløb 180 kr. pr. mdr.
Elever på gymnasiet / praktisk udd.   Beløb 700 kr. pr. mdr.
Universitet og videreunddannelse for unge  4 x 500 kr. pr. mdr.
Løn til lærere kan støttes med   Beløb 100-1000 kr. pr. mdr.
Krisecenter plads til mor + barn  2 x  500 kr. pr. måned
Byggeri:  Drengehus / Skole Frit beløb

Volontør 
Rikke Iversen var her og hjalp til 
i arbejdet i juli, mest hos børnene. 
Hun var også på Kioo Lulu, hvor 

hun havde 
et godt 
fælles-
skab med 
de unge 
mødre og 
hjalp dem 
med at 

lave smykker. Hun var til stor hjælp, 
og vi er taknemmelige for, at hun 
ville give sin tid her.

Tragisk ulykke
Det er med dyb sorg og 
smerte, at vi må med-
dele, at Michael, vores 
trofaste medarbejder i 
NLAI igennem mange 
år, døde mandag den 
15. august i en tragisk 
bilulykke. Flere blev 

hårdt kvæstet, og en 
person fra den modgå-
ende bil døde på hospi-
talet. Kennedy, som er 
en nyere medarbejder 
i NLAI, var også med 
i Michaels bil, men 
overlevede mirakuløst og fik kun 
mindre kvæstelser og kom sig hur-
tigt. Michael var gift med Ann, som 
har været vores medarbejder 
de sidste 14 år, og har været 
”mor” i pigehuset siden 2003. 
Da Ann og Michael blev gift 
for 6 år siden, blev de som 
et forældrepar i pigehuset. 
Michael var også meget aktiv 

i Fila-
delfia 
kirken, 
som vi arbej-
der sammen 
med. Det er 
et kæmpe 
tab for Ann 
og deres lille 

datter Kindness og deres øvrige fa-
milie, hele NLAI familien, børn og 
unge samt medarbejdere på skolen 
og børnehjemmene, samt Filadelfia 
kirken. 
Bed fortsat for dem alle i denne 
svære tid. Vi har hver dag siden 
Michaels død og til begravelsen 
haft samlinger med børnene og de 
unge, hvor vi har haft fællesskab, 

sunget sammen 
og snakket om 
Michael. Bør-
nene har også 
skrevet breve 
og lavet tegnin-
ger, hvor de fik 

anledning til at bearbejde deres sorg 
og udtrykke deres tak til ham. Det 
har været rigtig godt for børnene og 

de unge og os alle, så vi bedre har 
kunnet komme igennem den svære 
tid.

Til sidst vil vi sige mange tak for 
forbøn og hjælp og opmuntringer, 
som I sender os, så vi ikke føler os 
glemt. 
Det styrker os at vide, at vi ikke er 
alene, men at mange står sammen 
med os omkring NLAI.
Må Gud rigt velsigne jer alle.

Kærlig hilsen
Susanne og Leif 
New Life Africa International

Rikke

Michael 
sammen med 
Ann og deres 
datter Kindness

Børn fra NLAI til begravelsen

Kennedy og hans kone Shalet


