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Hilsen fra India.
Kjøre søstre og brødre i Pinsemisjonen barnehjelp. Vi hilser dere i navnet Jesus.
Vi takker for støtten som vi har mottatt i 2017
fra dere gjennom Sion Moi til St. Paul School. Vi
er svært takknemlige for dette. Pengene har
blitt brukt til utvendig maling og oppussing, de
har lagt nytt tak, de har installert luftkjølere,
kjøpt musikkinstrumenter og etablert en
alternativ barneskole i slumområdet fra april september.
Det har vært fantastisk å motta disse midlene,
og vi valgte ut utgifter til vannkjøler og nye
skolebenker som representerer midlene som er
mottatt fra dere.

Hilsen fra Litauen
Day Care Center – 6 stk: Jonava, Kulvos Vaiku
dienos centra (nytt, ligger under Jonava),
Karkozhishkes, Magunana, Birzai og Valbalninikas
senter for barn etter skoletid, mange av dem fra
fattige og sosialt ustabile hjem (mange med bare
en forelder hjemme, med alkoholproblemer).
Omsorgssvikt. Mange drev bare rundt i gatene på
ettermiddag og kveld, før senteret «fanget de
opp». Var i risikosonen for utnytting og
kriminalitet. Barna lærer kristne verdier, gis
helsetilbud, sosial omsorg m/samtaler, hjelp med
skolearbeid, sosial trening. Det drives familiearbeid – kontakt med hjemmene, hjelp med matpakker som foreldrene kan hente, turer og mat
etter skoletid etc. Her er kristne ledere som tar
godt vare på barna. Pengene skal brukes til daglig
drift, som til mat, hygieneartikler, husleie,
reparasjoner og til turer og spesielle arrangementer etc. Statlig støtte minskes stadig og
støtten for neste år er svært usikker. Søknaden
til Pinsemisjonen Barnehjelp dekker andre behov;
sentrene er i stort behov for støtte. Flere andre
Day Care sentre legges ned for tiden, på grunn
av mangel på finansiell dekning til arbeidet.

Hilsen fra Sion Moi v/Unni K. Mydland
og P Paul Bhutt

Hilsen fra Rigmor Johnsen

Hilsen fra Mosambik

av de pengene vi hadde sendt som skulle gå til
Rapport fra prosjektene vi fikk støtte for mat, sanitærutstyr og skolemateriell. Hadde han
spurt oss måtte sikkert vi godkjent dette når han
i 2017
ble truet med at senteret kunne bli stengt. «Nød
Først må jeg på vegne av Nytt Håp få takke
lærer nøken kvinne å spinne»…
for den gode støtten dere har gitt oss
tidligere. Kanskje burde jeg sagt på vegne av Hilsen fra Yngvar Aarebrot
de barna som har nytt godt av deres bevilgninger……

Generelle forhold i Mosambik
Som kanskje kjent var Mosambik i en god
utvikling de første årene av 2000 tallet.
Det var faktisk det landet i Afrika som
hadde størst vekst. Optimismen rådet da
det utenfor kysten blei funnet gass og
olje. Funnene gjorde landet kredittverdig
noe de ledende i landet utnyttet seg av.
Det ble tatt opp svimlende lån i utenlandske
banker – penger som skulle komme lan et til
gode. Etter hvert klarte ikke myndighetene
å betale rentene og undersøkelser viste at
også det meste av pengene hadde forsvunnet
og de kunne ikke dokumentere bruken.
Dette satte landet i en dyp økonomisk krise.
Landets valuta ble devaluert og alt de var av
hengig av å kjøpe fra utlandet ble mye dyrere.
Dette har også vi merket i våre hjelpeprosjekter. Og som vanlig er det de fattige
som lider og må ta den tyngste byrden.
Rapport fra Pastor Madeiras prosjekt
(sanitæranlegg på nytt senter) Det høres
litt flott ut å skrive nytt senter.
Sannheten er at han med små midler har
greid å skape et svært enkelt transitt
mottak for sitt arbeid i Chimoio. Her bor
til enhver tid ca. 20 barn inntil de klarer å
skaffe et fosterhjem til barna.
Et meget enkelt sanitæranlegg er nå
plass. Dette kostet mer enn det dere
bevilget men mellomlegget betalte Nytt
Håp. Myndighetene har etter hvert blitt
mer og mer strenge på hvilke krav de stiller
til slike senter som er mottak for foreldreløse (til tross for at de ikke klarer å ta seg av
alle) . Dette resulterte i at Madeira også fikk
pålegg om å heve taket på senteret. Dette
hadde han ikke penger til og uten å

rådføre seg med oss måtte han «stjele»

Hilsen fra Kongo
Info om tiltaket: Handikapsenteret i Kaziba
Handikappsenteret i Kaziba hjelper 11 barn med fysiske
handikap, hvorav 4 bor på senteret mens de andre bor
hjemme og kommer til senteret for dagaktiviteter som
fysioterapi og trening. Ofte kommer de da med
mammaene sine, så senteret fungerer som en støttegruppe for mammaer/pårørende som kommer sammen og
deler gleder og sorger og oppmuntrer hverandre. Barna
kommer fra hele provinsen Sør-Kivu, og flere lider av
polio pga stopp i vaksinasjonsprogrammet i perioder og
områder med krigshandlinger.
På handikapsenteret får barna hjelp til å lære å gå med
proteser og krykker, og generelt rekonvalesens i
forbindelse med operasjoner. Noen av barna bor i
perioder på senteret i noen måneder i forbindelse med at
de må opereres mange ganger. Alternativet for mange av
dem er å krype på jordgulvet hjemme.
Handikappsenteret har ca 45.000 NOK i driftsutgifter
per år. Senteret har for tiden ingen andre faste givere
enn Barnehjelpen. Vi søker derfor om støtte til hele
driften. Vi takker for støtten vi fikk i 2017 som var en
stor hjelp. Driften går i midlertid i minus og behovene er
store.

Hilsen fra Ingrid Shärer Østhus

JULEN 2017
Julen nærmer seg og mange barn gleder seg stort! De ser for seg alt det de ønsker seg av
gaver til jul. Men millioner av barn har ikke hørt om jula og hvorfor vi feirer den. De har
nok med dagen i dag og hvordan de skal klare den! Forskjellene er kjempestore og høyst
urettferdige for verdens barn!
Men det finnes noen lyspunkter:
Tusenvis av barn har fått et bedre liv på grunn av Pinsemisjonen Barnehjelp (tidligere Pym
Barnehjelp). Vi takker alle våre venner og støttepartnere for gavene til arbeidet i 2017!
Ingenting av alt dette kunne vært gjort for vanskeligstilte
barn i Afrika, Sør-Amerika, Asia og Europa og Eurasia uten
dere!
Tusen takk! Vi er et team sammen!
Året 2018 står for døren – arbeidet fortsetter!

På vegne av Pinsemisjonen Barnehjelp ønsker jeg
dere alle:
God Jul og et riktig God nytt år!

Vennlig hilsen
Rigmor Johnsen
Leder, Pinsemisjonen Barnehjelp

Hilsen fra Russland.
Fast ca. 200 – 250 barn. På enkeltarrangementer (eks juleforestillinger) har mange hundre barn
deltatt pr. gang. NTC er svært aktive med å nå barn og unge fra sosialt «risikoutsatte» forhold.
Obs. rus. Sosial hjelp til barn i fattige familier + noe for div. tilstelninger, ved bl.a. høytider.
Spesielle behov i barnehjemmet i Dzerzhinskiy. Støtte til: mat, klær, helse, tilstelninger og evangeliet til barna.
Barna lever i fattige og enkle kår. Det er store sosiale forskjeller i og rundt storbyen Moskva. De
sosiale myndigheter har bedt menigheten om å gi hjelp til disse sosialt vanskeligstilte barna. Barnehjemsbarn har spesielle behov. Menigheten viser omsorg, inviterer de til menigheten og går ut i
gatene og til hjemmene. Gir dem evangeliet. Mange i menighetene er i rehabilitering ifht rus, og kan
gi lite i pengegaver til menighetene.
Hilsen fra Rigmor Johnsen.

Pinsemisjonen barnehjelp
Pinsemisjonen

Leder: Rigmor Johnsen
Elgtråkket 3A

Pinsemisjonens barnehjelp støtter tiltak innenfor Pinsemisjonens misjonsarbeid som hjelper
barn i nød og vanskelige situasjoner (åndelig,
sosialt og materielt). Fortrinnsvis i fattige land
eller geografiske områder med utbredt fattigdom eller steder rammet av sosial urett og
katastrofer. Inntektene kommer fra faste
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Konto: 3000.24.00800. Eller gi gaver

givere, fra menigheter, forskjellige sponsorer i
og utenfor Pinsebevegelsen. Pinsemisjonens

via Vipps til 25098, betalingsmerknad: barnehjelp

barnehjelp er takknemlig for dette! Vi trenger
nye støttepartnere i 2018, så vi kan hjelpe flere
barn! Det kan f.eks også være

Pinsemisjonen, Boks 6647 St. Olavs plass, 0129 Oslo.

skoleklasser, idrettslag,

kr. 30.000.– vennligst oppgi personnummer samt navn
og adresse.

forskjellige sosiale vennegrupper
og arbeidsplasser.

Hovedkontor:

Vil du bli fast giver eller ønsker å gi en engangsgave, ta
kontakt med en av oss. Skattefradrag inntil

Redaktør:

Neste søknadsfrist er 1. mars
2018

Torill F. Brox

Hilsen fra Paraguay.

Mange barn som får hjelp.

De lokale myndigheter lover mat til indianernes
grunnskoler. Men som betingelse for dette, krever
de at indianerne skaffer lagerplass, kjøkken og
spiseplass. For at denne ache skolen skal få denne
sårt tiltrengte hjelp, har vi startet prosjekt Tak for
mat.... Vi har fått opp taket men mangler til gulv,
kjøkkenutstyr, maling, el. installasjon og kjøleskap/fryser. Situasjonen for ache indianerne i
Kuetuvy er vanskelig. De har fått sitt eget reservat,
men blir utsatt for stadige anslag utenfra der andre Asia
forsøker å okkupere deler av deres område. De
opplever et massivt press utenfra, myndighetene er
delvis lammet, da narkokartellene har stor
innflytelse i disse områdene. Disse indianerne er
meget sårbare, de kom ut av skogen så sent som i
1976, etter at de var blitt forfulgt og jaget i år-tider.
Med såpass kort tid i «sivilisasjonen» sier det seg
selv at dette er en meget sårbar gruppe, og da
spesielt barna. Når disse indianerne fikk dette området ble de hjulpet med strøm inn til området, en
grunnskole ble bygget og likeså en dypvannsbrønn
ble boret. Alt bygget og likeså en dypvannsbrønn
ble boret. Alt dette ved et bistandsprosjekt
Eurasia
gjennom PYM /Klippen, Sandnes. Grunnskolen
fungerer bra, og det bygges nå ungdom
skole/videregående i regi av fylkeskommunen.
Hilsen fra Ingvald Skretting.

Afrika

Latin Amerika

