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Hilsen fra Paraguay
I januar 2018 var det innvielse av nytt hus, kjøkken, matlager og 
spiseplass for grunnskolen hos Aché indianerne i Kuetuvy i Paraguay. 
Et fantastisk bygg (se det rødbrune huset) og en fantastisk fest! Det 
gikk med en ku på 660 kilo og mye mandiokka. En uforglemmelig 
dag!  Pinsemisjonen Barnehjelp bidrog med en sum, sammen med 
flere andre. Det blir installert lys og vifter før skolestart i februar.
Prosjekt – «Tak over mat»: 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 
Aché Barn på innvielsesfesten skolen skal få denne sårt tiltrengte 
hjelp, ble prosjekt «Tak over mat» startet.
Situasjonen for Aché indianerne i Kuetuvy er vanskelig: De har fått 
sitt eget reservat, men blir utsatt for stadige anslag utenfra, andre 
forsøker å okkupere deler av deres område. De opplever et massivt 
press utenfra. Disse indianerne er meget sårbare, de kom ut av 
skogen så sent som i 1976, etter at de var blitt forfulgt og jaget i 
årtider. Med såpass kort tid i «sivilisasjonen» sier det seg selv at dette 
er en meget sårbar gruppe, og da spesielt barna.

Utdrag fra Ingvald Skretting

Dalit er betegnelsen de omkring 167 millioner menneskene som i det 
indiske kastesystemet er stemplet som «urene», «kasteløse», eller 
«urørbare». Daliter betyr «de undertrykte». Daliter har ikke samme 
tilgang til utdanning og helsetjenester, de diskrimineres i sosiale og 
religiøse sammenhenger, og ekskluderes (Wikipedia). 
Det er ca. 245 barn som får hjelp og støtte gjennom Pinsemisjonen 
Barnehjelp på 8 forskjellige sentere i Khatihar, India. De får 
utdanning, lærer å lese og skrive og de største i programmet har fått 
støtte til videre utdanning. Sentrene har ansatt omsorgspersoner, 
som også er et mellomledd mellom Bethel Church Assosiation 
og barnas hjem.  Vi blir presentert for store utfordringer i dette 
dynamiske prosjektet med dalitbarna. På et sted i nærheten 
av Katihar, bor det tusener av daliter. De lider under trykket fra 
fattigdom og underernæring. Her eier Bethel Church en eiendom 
med bygninger, hvor det tidligere ble drevet et oppveksttun for 
dalitbarn. Dette arbeidet har av forskjellige grunner ligget nede og 
alle barna ble sendt hjem. Nå er det mulig å få senteret i drift igjen. 
Dette fordi flere av de største barna andre steder er ute av systemet. 
Det betyr at vi har mulighet til å ta inn nye barn her». 

Hilsen fra Torolf Karlsen

Noen av barna som deltok på feste. Tak over mat.

Nytt og fargerikt hus. Tak over mat.

India. Dalitbarn får hjelp

Dalitbarn pa et av senterne. Foto: Torolf Karlsen 
november 2017

Dalit-jente. Foto: Torolf Karlsen november 2017
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Pinsemisjonen Barnehjelp støtter tiltak 
innenfor mis jonsarbeidet i Pinsemisjonen, som 
hjelper barn i nød og vanskelige situasjoner. 
Fortrinnsvis i fattige land eller geografiske 
områder med utbredt fattigdom eller steder 
rammet av sosial urett og katastrofer.  
Det gis støtte til land i Afrika, Asia, Sør-Amerika 
og Europa/Eur-Asia. Inntektene kommer 
fra faste givere, fra menigheter, forskjellige 
sponsorer i og utenfor Pinsebevegelsen. 
Pinsemisjonen Barnehjelp er takknemlig for 
alle gaver! Vi trenger nye støttepartnere, så vi 
kan hjelpe flere barn!

Thailand. Arbeidet blant 
shan-barn i Fang

Fang er en liten by som ligger nord i Thailand og grenser mot 
Myanmar. Den 60 år lange borgerkrigen i Myanmar har ført 
til at store mengder folk har flyktet og fremdeles flykter over til 
Thailand. Fang grenser til den delen av Myanmar som kalles Shan 
staten. Mange av disse flyktningene jobber på appelsingårdene og 
rismarkene og får veldig dårlig betalt. De fleste av barna til disse 
flyktningene får ingen skolegang. Shanfolket forstår viktigheten 
av barnas utdannelse, men likevel blir den ofte nedprioritert. Det 
er 70% analfabetisme blant Shanfolket, og noen ganger ser ikke 
foreldrene viktigheten av skolegang og vil at barna skal ut i arbeid 
så fort som mulig for å hjelpe familien. Vi ser derfor at det er viktig 
å gjøre skolegang og utdannelse så tilgjengelig som mulig for å 
snu denne trenden. De fleste har ikke mulighet til å gå på annen 
skole og vi har derfor startet dette daghjemmet/skolen for disse 
barna, for å gi dem mulighet for å lære å lese, skrive og regne og 
gi de et sted hvor deres fysiske og psykiske behov kan bli ivaretatt. 
Maten de får hjemme har ofte veldig liten næring, og noen ganger 
bare ris. Vi har derfor sett at det betyr veldig mye for dem å få 
et næringsrikt måltid om dagen. Mange av foreldrene har ingen 
papirer, og er derfor helt uten rettigheter. Derfor er enhver form for 
hjelp som disse barna kan få av stor betydning for fremtiden.
I tillegg til dette driver vi også menighetsplanting, og har en Shan 
menighet i Fang og Chiang Mai, og flere cellegrupper.

Hilsen fra Mariann Aamli Lao

Mosambik (Katembe).  
Fransisco

Barneevangelist og 
omsorgsperson Fransisco Nova 
Esperansa (tidligere gategutt) 
har et godt arbeid for svært 
fattige og vanskeligstilte barn i 
Katembe, i utkanten av Maputo. 
Der går forkynnelsen om Jesus, 
lek og praktisk hjelp «hånd i 
hånd». Mange av barna er 
foreldreløse, ofte på grunn av 
aids. Noen har foreldre som 
ruser seg, og det er umulig å bo 
hjemme. Fransisco forteller: «De 
fattige barna som bor her tror at 
bare de kommer inn til byen de ser i det fjerne, så vil de kunne tjene 
penger. Ja, selv foreldrene oppmuntrer barna til å dra til sentrum i 
håp om at de skal skaffe familien noen å livnære seg av». Fransisco 
er en dyktig lærer. Med humør og et godt pedagogisk opplegg er 
leik, undervisning (også i dagligdagse gjøremål og hygiene), samt 
faglige skoleoppgaver samlingspunkter for de ca. 50-60 barn som 
kommer til senteret. Noen av barna overnatter i et lite og enkelt hus 
som er oppført, når de for tiden ikke har noe annet sted å bo.

Utdrag fra Yngvar Aarebrot

Neste søknadsfrist er 1. mars 2018.

Disse innleggene forteller litt om alt det 
arbeidet som Pinsemisjonen Barnehjelp 
er med og støtter! Takk til alle giverne, 
som gjør vårt arbeid mulig! 

Vennlig hilsen Rigmor Johnsen

Francicsko forteller at her kan de 
vanskeligstilte overnatte. Katembe. 
Mosambik. 2017


