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Fattige barn i Salta, Argentina,
får hjelp
Martha Rosotto er en ivrig og mangeårig arbeider på Barnehospitalet i
Salta, Argentina. Rett som det er tar hun også turer opp til fjellandsbyer i
Salta regionen, eks. til La Poma. Pinsemisjonen Barnehjelp har gjennom
Martha i flere år gitt medisiner og skolebøker til Barnehospitalet, der
de har egen skole. Til Barnehospitalet kommer det ofte barn fra fattige
familier. Barna kommer fra hele Salta provinsen – også fra landsbyen
La Poma. Mange kjenner Martha fra før, og er kjempeglad for å møte
henne igjen på hospitalet. Noen har svært dårlige klær, og Martha
samler inn og deler ut, sammen med sine medarbeidere fra kirken.
Martha sendte nylig en hilsen: Jeg ønsker å informere om at barn
på Hospitalet i Salta har fått joggesko, bleier, klær og litteratur. Ved 4
ulike plasser oppe i La Poma er det mange barn som får joggesko og
litteratur. Mange takk for hjelp til barn med store behov!
Kjærlig hilsen fra Martha

Martha (rosa jakke) besøker barnefamilier i La Poma.

Fra Barnehospitalet i Salta

Barn i Filippinene får skolegang og fremtidshåp!
I flere år har vi gitt skolestøtte for barn i Manila v/ misjonær Heidi og
Roberto Enconado. «For tiden er det ca. 30 barn i slummen i Pasig City
som får mulighet for skolegang. De mottar skoleuniform, noe skoleutstyr,
helsesjekk og nødvendige forsikringer. Barna kommer fra fattige familier
og mangler det meste. Livssituasjonen deres er dårlig. Men det nytter!
Mange av barna som fikk hjelp fra 4-5 års alderen og nå er voksne, har
fått ett nytt liv og nye muligheter. Flere er i dag medlemmer i kirken! For
en kort tid tilbake besøkte Roberto og teammedlemmer Mangyan-folket
i Mindoro. Dette er mennesker som bor langt opp i fjellene og ikke har
omgang med folk utenfor sin egen stamme. Ingen i stammen har gått på
skolen. De kan ikke lese eller skrive. Mangel på mulighet for skolegang
holder voksne og barn fast i fattigdommen. Teamet fra kirken kommer
til å reise tilbake dit, og vår drøm er at kirken i Manila kan etablere en
menighet der, samt starte skole for barna».
Heidi Fai Enconado
Gutt har fått noe å spise av misjonsteamet.

Gatebarnsenteret
i Kinshasa. Kongo
På gatebarnsenteret er det for det meste barn i skolealder, og
et av målene til senteret er å hjelpe barna til å gå på skolen. Det
er en stor motivasjonsfaktor for å slutte å leve på gata, da det er
veldig populært å få gå på skole. Mange av barna som havner
på gata i Kinshasa har blitt kastet ut hjemmefra pga en ”åndelig
misforståelse”. Familien tror at problemene de har – fattigdom,
arbeidsløshet, m.m. er forårsaket av at et barn i familien er
forbannet. De tror at hvis de bare kvitter seg med det barnet, så
vil problemene deres forsvinne. De vil få jobber og inntekt og ikke
lenger være fattige. Det er noen kirker/sekter som underviser dette,
så derfor er det viktig å involvere menigheten i omsorgen for barna
– de får oppleve at noen underviser dem om at Gud elsker dem og
kjenner nestekjærligheten i praksis. Gatebarnsenteret ble startet av
Unni og Werner Haugen, og drives i tilknytting til lokalmenigheten i
Ngiri-Ngiri bydel i Kinshasa.
Ingrid S. Østhus

Gatebarnsenteret Kinshasa. Glade skoleelever.

Hilsen fra
Pinsemisjonen Barnehjelp

I denne utgaven av Gode Nyheter har vi med litt stoff fra
Argentina, Filippinene og Kongo. Det er bare en smakebit av alt det
Pinsemisjonen Barnehjelp støtter. Vi sendte ut hjelp for til sammen
kr. 944 000 i 2018. Kongo var største mottakerland med kr. 147 000.
Formålene er vanligvis bla: skolegang, dagsenterdrift, mat og
helse, sommerleirer og søndagsskoler. Det er menigheter ute,
som ved hjelp av lokale medarbeidere og norske misjonærer,
gjorde selve arbeidet blant barna mulig. I 2018 deltok vi med
hjelp i 18 land. Takk så mye til alle givere! Vi gleder oss over alt det
fine arbeidet som er blitt mulig på grunn av dere! Pinsemisjonen
Barnehjelp trenger kontinuerlig og økende gaveinntekter for å
opprettholde støtten på 2018 nivå i tiden fremover. Større gaver,
som arv, får vi bare av og til. Så flere givere f.eks. ville være en
stor velsignelse for arbeidet. Da kunne vi kanskje også passere
2018 og utvide støtten, noe det absolutt er behov for! Torill Brox
som har vært en trofast og ivrig medarbeider i Pym Barnehjelp/
Pinsemisjonen Barnehjelp i 26 år! Hun valgte å slutte i arbeidet
fra 1.1.2019. Vi takker henne så mye for denne store innsatsen!
Med denne utgaven av Gode Nyheter sendes også med giroer for
1. kvartal 2019.
Tilslutt vil jeg ønske dere alle Godt Nyttår og en fin vinter 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!

