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22 unge fra NLAI færdiggjorde gymna-
siet sidst i 2009, og mange af dem er nu 
startet på videregående uddannelser.
10 af studenterne er fra NLAI børne-

hjemmene. En af dem er allerede startet 
på universitetet,  syv er kommet på col-
lege, og en skal starte på sygeplejeskole 
til september. Den sidste skal begynde i 
mekanikerlære til januar, men vil gerne 
først nogle måneder på bibelskole.
Der er så 5 studenter, som 
ikke bor på hjemmene, som 

har fået så gode 
karakterer, at de 
er kvalificeret 
til at komme på 
universitetet, 
men de kan først 
starte til næste år.
I mellemtiden prøver vi 
at rejse flere sponsorer for 

dem, så de kan blive i stand til at komme 
på universitetet.
Børn, som er vokset op eller har boet på 
New Life børnehjemmene, bliver hjulpet 
videre uanset deres karakterer, da vi føler 
større ansvar for dem end for dem, som 
har pårørende, de bor hos.
Det er et mirakel, at så mange børn og 

unge fra så fattige forhold, når så langt i 
uddannelsessystemet, som at komme på 
universitetet eller en anden videregående 
uddannelse.
De og vi er meget taknemlige til alle jer, 
som er med til at gøre dette muligt ved 
hjælp af jeres økonomiske støtte. 

Gæster 
på besøg 
Fra den 6. 
– 24. marts 
havde vi 
den glæde 
at have besøg af 31 gæster fra Danmark 
og Færøerne.
Mange af dem var sponsorer eller 
venner, men flere af dem kendte vi 
overhovedet ikke og havde aldrig 
mødt før.
Det blev en fantastisk tid, hvor vi 
oplevede Guds beskyttelse og velsig-

nelse 
på alle 
måder.
Vi havde 
ingen 
uheld el-
ler pro-
blemer 

med de biler, vi brugte til at transportere 
gæsterne rundt i, 
bortset fra en enkelt 
punktering. 
Det var tydeligt at se 
og mærke, at det at 
være sammen med 
børnene og være på 
besøg i kirken var 
noget, som virkelig 
gjorde indtryk på gæsterne.  
I Filadelfia kirken, som vi arbejder sam-
men med, blev de modtaget på en helt 
speciel måde med masser af sang og dans 

og uddeling af gaver, bl.a. masai tæp-
per.  

Krisecentre
Visionen for krisecen-

trene er startet i NLAI og 
vi støtter driften med et større 

beløb hver måned.
Det ene center ligger ved Filadelfia 

kirken og det andet ved losseplad-
sen. 

Filadelfia kirken, som vi samar-

bejder med, står med 
ansvaret for det daglige 
arbejde på krisecentrene 
og den videre udvikling. 
De har dog ikke mulig-
hed for at klare det uden 
økonomisk hjælp udefra.
Mange forsømte kvinder og små børn 
finder hjælp til at få styr på deres liv 
igennem omsorg, undervisning og anden 

hjælp. 

Stor påskelejr
I påsken lejede vi en kostskole uden-
for byen, hvor vi kunne bruge deres 
faciliter, da skolen holdt ferie.
Det blev en meget vellykket lejr med 

over 100 børn og 16 voksne, hvor vi fik 
lejlighed til at hyg-
ge os og have det 
sjovt sammen.
Ann-Katrine og 
Stefan samt Nana 
og Rune stod for 
aktiviteterne, og 
der var masser af 

muligheder for at udfolde sig.
Der var vandrutchebane, skigang, ind-
pakning i toiletpapir, rundbold, høv-
dingebold, basketball og 
mange andre ting.
Så havde vi selvfølgelig 
andagt og samlinger, hvor 
vi sang og lyttede til Guds 
ord.
Der var også fritid, hvor 
vi bare kunne snakke med 
børnene og hinanden og 
nyde fællesskabet. Og der 
var bålaften med snobrød, 
så det var en ekceptionel oplevelse for 
mange af børnene.

Unge på universitet og college

Gæster får masai tæpper 
i Filadelfia

Gruppen på safari i Masai Mara

Unge på gymnasiet og videregående 
uddannelse

Mor med hendes 
børn

Børn fra 
krisecenteret

Glidebane på 
lejren

Skiene 
skal sættes på

Mary er 
startet på 
Univer-
sitetet

Atli hygger 
sig til festen 
med børnene



Information til sponsorer
Hvert år ser vi jo frem til at få at 
vide, om de elever,  som blev fær-
dige med 8. klasse sidst på året, har 
kvalificeret sig til gymnasiet, som 
normalt starter i februar måned. 
Men det tager tid, inden NLAI får 
resultaterne af eksamen og karakte-

rer.
Noget 
lignende 
gælder 
dem, 
som 
bliver 
studen-
ter sidst 
på året.

De skal vente helt op til 
marts måned med at få deres 
eksamens resultater og ka-
rakterer.
De kan derfor tidligst starte 
på en uddannelse i maj må-
ned og for nogles vedkom-
mende i september.
De som kvalificerer sig til 
regeringens universiteter, som kræ-
ver meget høje karakterer,  ja de kan 
så først starte året efter. 
Nogle af de penge, som sponso-
rerne betaler i den mellemliggende 
tid, bliver brugt på kortere kurser, 
såsom kørekort, computer og lig-
nende.
Ellers bliver pengene sparet op 
til den videregående uddannelse, 
og samtidig prøver vi at rejse nye 
sponsorer til at betale den meget hø-
jere udgift, der er ved videregående 
uddannelser end gymnasiet.
De unge, som bor på børnehjemmet, 
skal selvfølgelig stadig have deres 
behov for mad og tøj m.m. dækket, 
så nogle af pengene går til 
det. 
Der skal også betales løn-
ninger til ansatte, og der er 
udgifter til strøm, vand, gas, 
trækul, vedligeholdelse m.m.

Nogle unge fra skolerne, som 
ikke bor på NLAI homes og 
ikke har høje karakterer, må 
så stoppe med hjælp fra NLAI, hvis 
ikke deres sponsorer insisterer på at 
fortsætte, så vi evt. kan hjælpe dem 
med en kortere uddannelse.
Hvis nogen har spørgsmål i den 
forbindelse, er I meget velkomne til 
at kontakte os.

Besøg  af Oddvør, Doris
og Marita fra Færøerne
Fra den 23. april til den 19. maj 
havde vi den glæde at have 3 fæ-
ringe på besøg.
Det var Oddvør Jacobsen sammen 
med hendes barnebarn Marita på 17 
år og Oddvørs veninde Doris.
Både Oddvør og Doris er uddanne-

de sundheds-
plejersker og 
har abejdet 
som sådan i 
mange år.
De hjalp en 
del til på 
krisecentre-
ne specielt 
med de små 

babyer og undervisning i barnepleje 
m.m.
De fik et godt indblik i arbejdet 
og var meget begejstrede for de 
forskellige projekter, hvor de så, at 
mange mennesker får hjælp på den 
ene eller anden måde.
Marita, som også er kunstner, deko-
rede flere vægge i pigehuset, så der 
også kom mere kulør på tilværelsen 
der. 

Udslusning 
Hvert år har vi drenge og piger fra 
hjemmene, som bliver færdige med 
deres uddannelser og skal til at 

klare sig selv.
Vi prøver at gennem-
føre et udslusningspro-
gram over 6 måneder, 
som i de fleste tilfælde 
lykkes.

Det vil sige, at deres 
økonomiske hjælp 
fra NLAI bliver 
trappet ned over 
nogle måneder, ind-
til de forhåbentlig 
kan klare sig selv.
De flytter ud i deres 

eget værelse i byen og begynder at 
søge arbejde.
NLAI betaler husleje, møbler og 
udstyr, så de har, hvad de skal 
bruge.
Når de har fundet et job, de kan leve 
af og er blevet etableret, stopper 
NLAI deres økonomiske hjælp. Der 
kan så komme tider eller specielle 
behov, hvor NLAI må træde til med 
en hjælpende hånd.
Vi holder stadig kontakten med hin-
anden, og de føler, at de er en del af  
NLAI familien.

Afsked med medarbejdere
Både Stella og 
Petur samt Ann-
Katrine og Stefan 
er stoppet efter ca. 
et halvt års ar-
bejde i 
NLAI.
Vi 
siger 
tak for 
deres 
indsats 
og 
hjælp 
på 
mange forskellige områder og øn-
sker dem det bedste fremover med 
deres fremtidige opgaver.

Nana og Rune
var her for at hjælpe til i NLAI i ca. 
4 uger i april måned, hvor de var 
meget sammen med de mindre børn 
og hjalp til på en lejr med alle børn 
i påsken.
De hjalp også 
nogle dage på 
kontoret.
Vi ønsker dem 
alt godt frem-
over.

Nyt fra os

Cecilia 
færdig med 
uddannelsen

Kevin færdig med 
frisør uddannelsen

Stella & Petur

Ann Katrine & 
Stefan

Nanna & Runi

Doris, Marita & Oddvør

Unge fra børnehjemmet, som er i 
gang med uddannelse



Pigehjemmet          
Her bor 59 
piger nu, så vi 
kan se, at det 
var godt, at 
vi byggede så 
stort et hus til 
pigerne, da det 
allerede er ved at være fyldt. 
I marts måned kom 2 små piger ind 

på hjemmet, som var forladt af deres 
mor og bedstemor. Man har endnu 
ikke kunnet finde nogle af mødrene.
For nylig ankom en 4-årig pige, som 
har været udsat for insest og er blevet 
fjernet fra sit hjem.

Drengehjemmet
Her bor der for tiden 47 drenge, når 
de alle er hjemme fra kostskolerne. 

Men til 
daglig 
er der 
om-
kring 
30 
drenge, 
så de 
kan 
lige 

være i drengenes sovesal. Når de alle 
er hjemme, må vi tage et andet klas-
seværelse i brug til sovesal, så de alle 
kan være der.
Vi fortsætter indsamlingen til det nye 
drengehus og nærmer os nu 350.000 
kr. , men der er stadig lang vej til de 
ca. 1,2 mill kr. som vi regner med, at 
byggeriet kommer til at koste.

Ansættelse af nye medar-
bejdere  
Da arbejdet hele tiden vok-
ser, og der kommer flere og 
flere børn på børnehjemmene 
og i skolerne, har vi også 
brug for mere personale til at 
udføre opgaverne.

Derfor har vi fornylig ansat 
følgende personer:
1 heltids bogholder  
2 lærere på skolen
1 heltids rådgiver for børnene 
både på skolen og i bør-
nehjemmene, da mange 
kommer fra meget bela-

stede forhold.
1 universitets uddannet so-
cialarbejder, som skal være 
en slags leder for alle, som 
arbejder med børnene på 
hjemmene.
1 moden caretaker for bør-
nene på hjemmene.

Ann Chebet
En forældreløs pige, som kom 
for at få hjælp igennem NLAI, da 
hun følte at hendes liv var håbløs 
og uden tro på fremtiden.

Ann kom på 
gymnasium, 
og efter 4 år, 
hvor trofaste 
sponsorer 
har betalt for 
hende og har væ-
ret til stor opmun-
tring, fik hun mu-

ligheden for at tage en uddannelse.
Hun valgte at få en uddannelse inden 
for turisme. Først certi-
fikat og senere diploma i 
Air Travel & Ticketing.
Ann har nu fået arbejde 
inden for faget og er dybt 
taknemmelig for den fan-
tastiske hjælp NLAI har 
været for hende.
Som hun skrev i sit brev, 
så var dette sponsorskab 
ikke forgæves, men her er en ung 
pige, som har fået uddannelse og øn-
sker nu at være med til at sponsorere 
en, som er i samme situation som hun 
selv var engang.

Haste sag 
New Life Africa Skole
Der er nu 560 børn samt 20 voksne, 
som går på NLAI skole. Bygningerne 
er ikke i så god stand, da vi har byg-

get midlertidige, 
primitive bygnin-
ger i træ, og 2 af 
klasseværelserne 
er i den nye kirke-
bygning, som kir-
ken har stået for. 
Regeringen her i 
Kenya har sagt, at 
hvis skolebygnin-

gerne for de private skoler i landet 
ikke bliver forbedret, risikerer de at 

blive lukket. Dette vil vi ikke ønske 
for alle de dejlige børn, som nu bliver 
hjulpet, både med skolegang og mad 
og på forskellige andre områder.
Ikke mindst er det en kristen skole, så 

børnene 
får også 
Guds ord 
hver dag 
og lærer 
at bede 
til deres 
himmel-
ske far. 
Vi ville 

gerne appellere om ekstra hjælp til at 
bygge nye klasseværelser, så vi kan 
opfylde regeringens krav. 
Men vi har 
også brug 
for en, som 
vil stå for 
byggeriet, 
da vi ikke 
kan gøre 
det samtidig 
med alle de 
andre opgaver, vi har. 
Hvert et beløb er velkomment 
og en stor hjælp. 
Øremærk beløbet ”skolebygning”

Piger fra hjemmet

Et af de primitive klasseværelser

Nye børn sammen med Susanne

Et af klasseværelserne i 
kirkebygningen

Drengene har fået sat fliser op 
i køkkenet

Ann Chebet

Medarbejder hos 
drengene

Børnehave klassens bygning i baggrunden
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Curt og en af eleverne

Gaver til missionsarbejdet – Alle gaver er fra-drags-
berettiget 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 ”N.L.A.I” 
som betyder Betania Gospel Mission.  
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

Alice og Henning 
Alice og Henning Mortensen fra Vejle, 
som var med blandt 
de 31 gæster i marts 
måned, havde beslut-
tet sig for at blive i 
Kenya nogle måneder 
og hjælpe til i arbejdet 
i NLAI .
De har specielt været 
til stor hjælp på kon-
toret i arbejdet med 
fadderskaber og regnskab.
Henning har været regnskabsmand hos 
kommunen det meste af sit liv, så han er 
rigtig god ved computeren.
Alice var også rigtig god til at sætte tin-
gene i system.
De har været en fantastisk hjælp i de ca. 
2 måneder, de har arbejdet på kontoret. 

Jakob
I maj måned havde vi 
den glæde at have besøg 
af Leifs fætter Jakob 
Jensen fra Kolding, som 
også var her i et havt år 
for 4 ½ år siden.

Jakob er uddannet revisor og arbejder 
til dagligt som økonomimand i et firma 
på Fyn med 500 ansatte. Han oprettede 
adresselisten for os i 2005, som har været 
en fantastisk god hjælp i forbindelse med 
sponsorskabsdatabasen.
Denne gang lavede han nogle opdaterin-
ger og udvidede databasen, så den kan 
bruges til endnu mere.
Han gennemgik også NLAI regnsskab 
sammen med vores regnskabsfører og 
revisor.
Vi er taknemlige for alle de mennesker, 
som giver deres tid for at hjælpe os i 
arbejdet.

Kirsten og Erik
Den 20. maj ankom Kirsten og Erik for at 
hjælpe til i arbejdet i godt 2 måneder.
Sidste 
år var 
de også 
ude at 
hjælpe til 
i nogle 
måneder 
først på 
året, så 
de er ble-
vet glade 
for Kenya og arbejdet. Vi er også meget 
taknemmelige for, at de vil komme og 
hjælpe både med kontorarbejde og prak-
tiske opgaver.

Vi har brug for et ægtepar, som 
har lyst til kontor arbejde
Hvis du går med en drøm om at blive 
missionær eller medhjælper i et spæn-
dende og bredt favnende arbejde iblandt 

børn og unge, vil vi utrolig gerne høre 
fra dig. 
Kvalifikationer og en anbefaling er 
nødvendig. Du må være dygtig til at 
arbejde med computer, kunne håndtere 
forskellige programmer,  og du må være 
organiseret og 
målrettet med 
det, du laver. 
Opgaverne er 
alt omkring 
sponsorskab, 
bogføring af 
dokumen-
ter, samt lidt 
bogføring af 
regnskab.
Vi har også brug for hjælp til danske 
skriftlige opgaver, da vi har flest spon-

sorer på dansk, men selvfølgelig 
også mange fra udlandet.
Selvfølgelig vil der være mange 
andre opgaver af praktisk art og 
socialt samvær med børn og unge.  
Lad os høre fra jer, hvis det er no-
get, I tænker på. Hvorfor ikke en 
enlig? spørger du måske, men det 
er ikke let at være alene her i Ken-
ya. Det er ikke klogt at færdes ude 
om aftenen, specielt ikke alene, så 

mange aftener tilbringes alene hjemme.

Til slut vil vi sige tusind tak for jeres 
hjælp i arbejdet. Må Gud rigt velsigne jer 
alle.

De kærligste hilsner

Susanne og Leif Madsen
New Life Africa International

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

Alice & 
Henning

Jakob Kirsten & Erik sammen 
med nogle af børnene

Piger fra hjemmet


