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Utnyttet og forlatt.
Barn i Sør-Afrika får hjelp
Misjonær Elin Nordby skriver i sitt sommerbrev: «Det har vært tøffe tider
med å hjelpe flere voldtatte. Den ene dagen i retten, var det minst 10
småjenter der. Mange 6 – 14 år, den minste bare 6 mnd. Når så mange
er registrert, vet vi at dobbelt så mange har opplevd det samme,
men har ingen å gå til. Vi bruker jo barnehagene og barnemøtene til
omsorg og oppfølging, dermed kan vi hjelpe endel. Men det tar så på
følelsesmessig. Og så må vi som regel finne nye skoler og trygge hjem
for ofrene. Det er egentlig livsvarig fengsel for voldtekt, men de aller
fleste blir kjøpt ut etter noen måneder. En liten 4 åring ble sendt alene
til sjappa for å handle. Det gikk bra denne gangen, men det er nettopp
slike situasjoner som ofte ender med voldtekt.
Flere barn blir bare forlatt en dag: «Nr 2 fra venstre og nr 2 fra
høyre på bildet, ble forlatt av mor da de var henholdsvis 7 mnd. og
2,5 år. En nabo har hatt dem siden. De kommer alltid til kirka både
lørdag og søndag. De går 6 km til kirka, men får skyss 3 km tilbake. Det
skjer forskjellig i ferietiden for barna. Men ellers har vi jo de vanlige
barnemøtene hver eneste lørd hele året og samlinger fredag, søndag og
mere til, uavbrutt gjennom hele året».
Utdrag fra sommerbrev,
Elin Nordby

Fra arbeidet med barn i Sør-Afrika. Forlatte barn.

Fire år.
Handler
for mor

Katihar, India. Dalit-jenta Manisha får skolegang
Det er flere sentre for fattige dalitbarn i Katihar, India. Pinsemisjonen
Barnehjelp støtter arbeidet. Sentrene har fire fokusområder: pedagogisk,
sosialt, fysisk og åndelig. Dalit barna er de laveste av de lave i samfunnet,
uten muligheter og rettigheter – men barna på sentrene som drives ut
fra Bethel Church Association får muligheter til et bedre liv. Dalit jenta
Manisha Karketta (bildet) fikk begynne på senteret i Kawabari: «Manisha
kommer fra en ekstremt fattig familie med en alkoholisert far. Manisha
har mor og tre søstre. Et fullstendig ustabilt hjem, en liten hytte, der
moren alene knapt klarer å sette på bordet et skikkelig måltid mat for
barna sine. Manisha manglet alt og hadde ikke noen drømmer eller
håp for sitt liv. Mens hennes venner gikk til skolen, måtte hun av sted for
å skaffe mat til hjemmet. Hun ønsket virkelig å gå til skolen, men det var
ingen som kunne hjelpe henne. I 2009 da misjonen planla å etablere et
nytt senter i landsbyen Kawabari, fikk hun mulighet der. Nå får hun et
fullverdig og næringsrikt måltid om dagen og går på skole regelmessig.
Idag er hun i 10. klasse. Hun har som mål å bli lærer og vil undervise
mange andre barn som ikke har like stor mulighet som henne selv».
Utdrag fra rapport,
Torolf Karlsen
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Kenya. Vanskeligstilte
barn fra Ndorobostammen
Miriam Mabutwa ble enke i 2005 da hennes mann og sønnen Paul
døde i en bilulykke. Miriam reiste ikke tilbake til Kongo, der hun er
i fra, men så det som et kall å fortsette arbeidet hun og Kibanja
hadde startet i Lessos blant urfolksgruppen Ndorobo. Ndorobobarna
hadde et stort behov for omsorg, skolegang og utviklingsmuligheter.
Det startet med en skole i enkle bygninger med jordgulv. Lærerne
som var nyutdannet og ikke hadde fått jobb enda, var villige til
å jobbe nærmest gratis. Slik var begynnelsen til det som i dag
er Kibanja Victory Academy med 350 elever. Miriams visjon er
at barna skal få lære og utvikle seg i et trygt miljø, grunnlagt på
kristne verdier. Elevenes eksamensresultater ligger helt i øvre sjikt
av det nasjonale nivå. Dette viser at disse underpriviligerte barna
er kjempeflinke bare de får muligheter! Sammen med den lokale
skolekomitéen har Miriam maktet å opprettholde skoletilbudet for
denne svært vanskeligstilte etniske gruppen i Kenya. Et eget internat
ble bygd for de som trengte det mest. I dag er det 57 fattige barn
som bor der gratis året igjennom. Det er noen av disse barna som
nå har gått ut av 8. klasse med de beste resultater i hele området!
Miriam er en kjempe i Guds rike som gir alt for Ndorobofolket. Hun
er misjonær, menighetsleder og skolebestyrer. Hun betyr alt for
lutfattige Ndorobobarn.
Fra rapport, Liv Toril Skjeggestad

Miriam Mabutwa og fornøyde skolegutter.

Liv Torill Skjeggestad sammen med skolebarn
fra Lessos.

Hilsen fra
Pinsemisjonen Barnehjelp

I denne utgaven av Gode Nyheter har vi med litt fra Sør-Afrika,
India og Kenya. Det er bare en smakebit av alt det Pinsemisjonen
Barnehjelp støtter. Jeg vil også nevne at det er gjennomført en
lang rekke sommerleirer i Østeuropeiske land som Pinsemisjonen
Barnehjelp har støttet! Disse leirene betyr enormt mye for barn og
tenåringer!
Takk til alle giverne som gjør vårt arbeid i 18 land mulig i år! I
denne utsendingen av Gode Nyheter kommer også giroer for
4. kvartal 2018. Pinsemisjonen Barnehjelp har begynt å tenke
på 2019, og vi minner i den sammenheng på at søknadsfristen
for støtte til forskjellige formål 2019 er 1. november 2018. Aktuelt
søknadsskjema finner du på www.pinsemisjonen.no.
Vi håper dere (private, lag og foreninger, bedrifter og menigheter)
tar Pinsemisjonen Barnehjelp med i den økonomiske planleggingen
(budsjett) for neste år! Vi vil gjerne utvide vårt viktige arbeid for
utsatte barn! Tilslutt vil jeg ønske dere en fin høst tid!
For Pinsemisjonen Barnehjelp,
Vennlig hilsen Rigmor Johnsen

Leder: Rigmor Johnsen
Tlf. 900 80 407
E-post: barnehjelp@pinsemisjonen.no
Konto: 3000.24.00800 eller via
Vipps til 25098,
betalingsmerknad: barnehjelp
Hovedkontor:
Pinsemisjonen, Boks 6647 St. Olavs plass,
0129 Oslo. Tlf. 948 32 792
www.pinsemisjonen.no
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!

