GODE NYHETER

Hilsen fra India.
Arbeidet går bra, 277 barn og 23 omsorgspersoner er i full aktivitet hele tiden. Vi er i
stadig kontakt med dem enten via mail eller telefon. Vi får gode og fornuftige svar og opplever at
de har kontroll med arbeidet som gjelder dalitbarna. Det meste går bra, men selvfølgelig er
det også problemer med så mange barn fordelt på
fem sentre i Katihar, 3 sentre i Siliguri og Darjeeeling-området. Likevel er de flinke til å løse
det meste gjennom omsorgsarbeiderne, som er
mellomleddet mellom hjem og administrasjon.
Mange er blitt store og de fleste har tanker om
fremtiden, hva de vil bli og veien videre. De
snakker og leser engelsk, de synger og lærer å
spille gitar og andre instrumenter, lærer IT og
data. Medarbeiderne er flinke til å lage fest og
markere offentlige høytidsdager. De arrangerer
piknik og felles bursdagsdager. Alle blir godt
ivaretatt. Barna får gensere, luer, sko og uniformer og skolemateriell samt et måltid mat om
dagen. Blir de syke, får de behandling og
vaksiner.

Hilsen fra Paraguay.
Denne flotte jenta heter Eloice. Da hun gikk på
daghjemmet Pedro Juan Caballero og var bare 810 år, sang hun de sanger hun lærte på daghjemmet og fortalte de bibelhistoriene Mirian
underviste om til sin mor. Dette grep mor til
tårer og en dag kom mor til menigheten og overga
seg til Jesus. Mor var psykolog og hadde jobb i
kommunen. I dag er mor med i styret for daghjemmet og er en ressursperson for arbeidet.
Tiden gikk og Eloice blir ungdom og mer selvstendig. 8. januar 2017 ble Eloice døpt i menigheten og avlegger et gripende vitnesbyrd. Hun
forteller hvordan mor ble frelst og beskriver
hvilken betydning Mirian har vært for hennes
åndelig utvikling. I dag takker hun daghjemmet
for det grunnlaget hun har fått og det er bakgrunnen for at hun har tatt imot Jesus i sitt
hjerte og ønsker å døpe seg. Dette er en flott
frukt av arbeidet på daghjemmet.

Glade barn, nye
muligheter.

Slik bor
dalitene, i
høy og strå.
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Hilsen fra Jørgen Cloumann.
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PYM Barnehjelp støtter tiltak innenfor PYMs misjonsarbeid
som hjelper barn i nød og vanskelige situasjoner (åndelig,
sosialt og materielt). Fortrinnsvis i fattige land eller

2014 Blystadlia

geografiske områder med utbredt fattigdom eller steder
rammet av sosial urett og katastrofer. Inntektene kommer
fra faste givere, fra menigheter, forskjellige sponsorer i og
utenfor Pinsebevegelsen. Pym Barnehjelp er takknemlig for
dette! Vi trenger nye støttepartnere i 2016, så vi kan hjelpe
flere barn! Det kan f.eks også være skoleklasser, idrettslag, forskjellige sosiale vennegrupper og arbeidsplasser.

Sekretær: Torill F. Brox

Neste søknadsfrist er 1. november 2017.
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Konto: 3000.24.00800
Eller via Vipps til 25098, betalingsmerknad: pymbarn
Hovedkontor:
PYM, Boks 6647 St. Olavs plass, 0129 Oslo
Vil du bli fast giver eller ønsker å gi en engangsgave,
ta kontakt med en av oss. Skattefradrag inntil

Barn på Daghjemmet Pedro J. Caballero i Paraguay får

kr. 30.000.– vennligst oppgi personnummer samt navn
og adresse. Redaktør: Torill F. Brox

trafikk opplæring. Det er stor dødelighet i trafikken
og derfor veldig klokt å gjennomføre et slikt tiltak.
Jørgen Cloumann.

visning i Guds ord. For egne penger kjøper de noe
mat og drikke til barna. Han har alliert seg med
Fransisco var en av de aller første gateguttene
som kom til senteret i Maputo. I dag har han fått noen bestemødre som bor i nabolaget. I løpet av
seg en god universitetsutdannelse som sosionom. uken tar de hånd om noen av dem som er aller
Han jobber på den skandinaviske skolen og under- fattigst. De hjelper dem med skolearbeid og noen
får overnatte på det lille senteret. Pengene som
viser også på et førskoleprosjekt. Han sier: jeg
kommer fra Pym Barnehjelp vil bli brukt til å
glemmer ikke hvor jeg kom fra, nå vil jeg gi
kjøpe inn materiell til aktiviteter, noe mat, klær
tilbake.
og skoleuniformer, samt å utbedre og bygge
I dag har han bygd et enkelt hus på en eiendom i
Katembe. Det er i utkanten av Maputo. En må med videre på et senter som Fransisco drømmer om
ferge for å komme dit. Her ser de fattige inn til kan bli noe større.
hovedstaden som lokker. Den tidligere gategutten Hilsen fra Yngvar Aarebrot.
vet hva det oftest ender opp med for dem som
reiser inn der for å søke lykken: Kriminalitet,
prostitusjon og et liv på gata. Nå vil han hindre at
disse barna som vokser opp her ender i samme
situasjon som han selv opplevde. Han sitter med
erfaringene.
Hilsen fra Mosambik

For egne penger har han bygd opp dette enkle
senteret. Hver lørdag samles +/- 50 barn i fra
førskolealder og opp i tenårene her. Sammen med
tidligere studiekamerater får barna undervisning
og praktisk opplæring. De leiker og får under-

