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Gatebarnsenteret
i Kinshasa, Kongo
Pinsemisjonen Barnehjelp har støttet gatebarnsenteret i Kongo flere år
og det gjør vi også i 2018, med kr. 60.000. «Kinshasa er en storby med
mange gatebarn, FN estimerer at det kan være ca 20.-40.000 gatebarn
der. En hovedårsak til at barna bor på gata er at de har blitt kasta ut
hjemmefra med beskyldninger om at de er heksebesatt og at de er
skyld i at familien er fattig. Mange tror at hvis de bare kan bli kvitt det
«heksebesatte» barnet, så vil de få seg jobb og få økonomisk framgang.
Det stemmer selvfølgelig ikke! Siden bakgrunns problematikken er
en «åndelig misforståelse», har kirken en helt særegen mulighet –
og ansvar – til å hjelpe familiene til å forstå at de må ta imot barna
sine igjen. I tilknytning til pinsemenigheten Ngiri-ngiri driver kirka et
gatebarnsenter for å hjelpe noen av disse barna. Det var Unni Haugen
som starta det i sin tid, og nå driver menighetene det videre. Arbeidet
går blant annet ut på å snakke med familiene og drive familiemekling
slik at familiene kan forstå at barna ikke er heksebesatt og heller ta dem
tilbake. Der det ikke lykkes, eller der de ikke finner familiene, får barna
omsorg på senteret. Målet er at barna skal klare seg bra på skolen.
Alle barna får omsorg på senteret for en begrensa tid, da det ikke er
mulig å ta dem rett fra gata og rett til familiene. Familiemeklingen tar
tid, og barna trenger psykososial hjelp og støtte før de er klare til å bli
gjenforent med familiene sine. Enkeltmedlemmer av menigheten Ngiringiri stiller opp og hjelper med mat og lignende som best de kan, men
senteret har stort behov for økonomisk støtte».
Ingrid S. Østhus

Gategutt ( illustrasjonsfoto).

Sommerleirer i Øst-Europa!
Sommerleirene er supeviktig for hundrevis av barn i Øst-Europa.
Mange menigheter arrangerer sommerleir hvert år, barna veit det
og gleder seg i lang tid før leiren starter. Menighetene har mange
barn i sitt arbeid, men det er begrenset med midler til så mange barn
og en del av barna betaler bare delvis eller mangler helt penger til
leirkontigenten. De kommer fra fattige og vanskeligstilte familier. Så for
at alle barna skal få delta, så gir Pinsemisjonen Barnehjelp støtte! I år
gjelder det for barn i Georgia, Ukraina, Russland, Hviterussland, Latvia
og Litauen. I Russland / Karelen støtter vi en leir for handikappede
barn og tenåringer, flere med store bistandsbehov. Leiren kalles
Sommerfugl leiren (se bilde fra en tidligere leir, gleden er stor). I
Øst-Ukraina er det mange barn med psykiske krigstraumer, for disse
er sommerleiren særskilt viktig! Mange svært sårbare barn får et
pusterom og mye omsorg på en sommerleir! På alle leirene blir det lek
og moro, god mat og fine møter, der evangeliet om Jesus blir fortalt!
Pinsemisjonen Barnehjelp

Sommerfugl leiren i Karelen.
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Day Care Center i Litauen
Det er seks sentre for barn som er åpen etter skoletid. Disse ligger
forskjellige steder i Litauen, bl.a. i Birzai og i Jonava, og drives av
ulike pinsemenigheter. Flere av barna på sentrene er fra fattige
og sosialt ustabile hjem, ofte med bare en forelder hjemme.
Alkoholproblemer er ikke uvanlig, derav følger omsorgssvikt. Mange
drev bare rundt i gatene på ettermiddag og kveld, før senteret
«fanget de opp». De var i risikosonen for utnytting og kriminalitet. På
senteret lærer barna kristne verdier, gis helsetilbud, sosial omsorg
m/ samtaler, hjelp med skolearbeid og 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 brukes til daglig drift
- som til mat, hygieneartikler, husleie, reparasjoner og til turer og
spesielle arrangementer etc. Støtten fra Pinsemisjonen Barnehjelp
dekker flere av disse behovene, sammen med det som menighetene
selv klarer å samle inn. Statlig støtte minskes stadig og støtten derfra
er liten nå. Flere andre Day Care sentre er blitt lagt ned på grunn av
mangel på finansiell dekning til arbeidet.
På bildene ser dere fra senteret i Jonava og Valbalninkas (Birzai
pinsemenighet). Nå gleder barna seg til sommerleir 2018!
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«Innleggene fra Kongo, Litauen og om sommerleirene forteller
bare litt om alt det arbeidet som Pinsemisjonen Barnehjelp er
med og støtter! Takk til alle giverne, som gjør alt arbeidet mulig!
Vi ønsker oss flere faste givere, gjerne med Autogiro avtale!
Derfor sender vi med et responskort denne gangen. Du kan fylle
ut baksiden og sende inn i vedlagt konvolutt. Autogiroavtaler gjør
det enklere både for giverne og oss i Pinsemisjonen Barnehjelp.
Hvis det ikke passer, så legg kortet bare til side! Vi trenger å bli
mer kjent, særlig blant yngre mennesker. Kan du hjelpe oss med
det? Du kan bruke Gode Nyheter, våre responskort eller vår nye
brosjyre, Facebook. Gi oss beskjed, så sender vi ut deg det du
ønsker for å gjøre en innsats!
Tilslutt vil vi ønske alle en riktig god sommertid!»
For Pinsemisjonen Barnehjelp,
Vennlig hilsen Rigmor Johnsen

Vil du bli fast giver eller ønsker skattefradrag,
ta kontakt med en av oss. Skattefradrag inntil
kr. 40.000. – vennligst oppgi personnummer
samt navn og adresse.
Pinsemisjonen Barnehjelp støtter tiltak
innenfor misjonsarbeidet 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!

