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Sør-Afrika.  
Khayalami children’s village

Khayalami barnelandsby har i dag 60 foreldreløse / forlatte barn 
boende i 10 små hus ved hjelp av 10 husmødre og andre ansatte i 
forskjellige stillinger. Å kle 60 barn er en stor utfordring, og selv om det 
går mye i brukte klær får de ett sett med nye klær til jul og når vinteren 
begynner (Greytown opplever ofte frost om vinteren.). Pinsemisjonen 
Barnehjelp har hjulpet landsbyen med penger til klær og litt annet. 
Mirjam og Hans Christian Holst er utsendt fra Livets senter og jobber med 
barnelandsbyen Khayalami i Greytown. Sør Afrika er et land med ekstremt 
store forskjeller mellom fattig og rik, og på Khayalami får de barna som 
er helt på bunnen av rangstigen hjelp. Vi befinner oss midt i et område 
med ca 120 000 innbyggere, for det meste spredt langt utover med mye 
arbeidsledighet og mye alkohol problemer. Senest i går kom det 4 søsken 
som hadde vært innelåst mesteparten av dagen mens mora var ute og 
drakk over lang tid. Det er helt utrolig å se hvordan de andre barna tar seg 
av dem og hvor fort de begynner å gløde, det er en stor belønning!

Hans Christian Holst, misjonær

 Hei og tusen takk for støtten fra dere til prosjektet «Todos contra el 
abuso infantile»! Pengene dere ga gikk til trykking av bøker til prosjekt 
for å forebygge seksuelt misbruk av barn og unge. Den 26 februar fikk 
vi 2000 bøker fra trykkeriet. Søndag 3. mars ble det på nytt informert om 
prosjektet og hvordan Gud har åpnet nye dører, på møtet i menigheten 
Filadelfia Ypacarai. Dette er menigheten til lederne av prosjektet og 
flere medarbeidere. Menigheten ba for alle i prosjektet og for arbeidet 
videre. Det er nå flere barneskoler i Ypacarai som har meldt ønske om 
undervisning gjennom prosjektet og det er fastsatt datoer for dette i 
månedene fremover. Tir 26. mars underviste vi på en skole i sentrum av 
Ypacarai, for trinnene førskole t.o.m. 3 klasse. Undervisningsopplegget 
varte ca.40 minutter og var godt tilpasset aldersgruppen da all 
formidling skjedde gjennom klovn og dukke, skuespill og dans. Det 
var tydelig fengende for barna, som hadde all oppmerksomhet rettet 
mot scenen. Sangene det ble danset til handler om å si nei hvis noen 
vil røre ens private kroppsdeler, at voksne kan gjøre gale ting og at 
man må si fra til andre voksne. Til slutt ble bøkene delt ut til barna. Litt 
om Paraguay: det er et land preget av underutvikling, fattigdom og 
korrupsjon. I offentlig skole har ikke elevene bøker, pensum får de via 
avskrift av tavle til egne notatbøker. Skolene bærer preg av forfall og lite 
inventar. De fleste bor sammen i storfamilier. Pga katolsk kultur er det i 
skolene/hjemmene tabubelagt å snakke om kropp og sex, samtidig som 
vi vet at det forekommer seksuelt misbruk av barn i stor grad.

Camilla Bølum Kjørstad, misjonær og barnepsykiater

Mirjam og Hans Christian 
Holst og barn i Khayalami 
Childrens Village.

Glade barn  
i barnelandsbyen, 
Greytown.

Boka som blir delt ut  
til barna.

Fra undervisningen, skolen i Ypacarai - Paraguay

Paraguay.  
Forebygger mishandling av barn
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Vil du bli fast giver eller ønsker skattefradrag, 
ta kontakt med en av oss. Skattefradrag inntil 
kr. 50.000. – vennligst oppgi personnummer 
samt navn og adresse.

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!

Litauen. Barna på  
dagsenteret er trygge!

Pinsemenigheten i Birzai, Litauen, så en negativ utvikling i 
situasjonen for barna i byen. Dette bestemte seg for å gjøre noe 
med! Offisielt ble arbeidet registrert i mai 2005, men det hele startet 
året før med å gi gatebarna mat! De så barn som bare drev rundt 
i gatene på ettermiddagene. Flere var fra fattige og sosialt ustabile 
hjem. De så omsorgssvikt og foreldre som misbrukte alkohol. Barna 
var i risikosonen for utnytting og kriminalitet. Guds kjærlighet til disse 
barna førte til opprettelsen av Day Care Center, et daglig tilbud 
etter skoletid i Birzai og i Valbalninkas, nord i Litauen. På senteret 
lærer barna kristne verdier, gis personlig omsorg, sosial trening, 
mat, hjelp med skolearbeid og helsetilbud. Noen ganger arrangerer 
dagsenteret turer og det er kjempepopulært å delta på sommerleir. 
Vera Snariene og Ruta Berlinskienė er hovedledere for sentrene. 
Vera forteller om ei jente som over lengre tid kom fast til dagsenteret: 
«Austeja (14 år) er det yngste barnet i en familie med fire barn. 
Moren misbrukte alkohol i mange år. Drikkingen forgikk i hjemmet. 
Noen ganger endte det med slåssing, så det var vanskelig for 
Austeja å få normal nattesøvn. På grunn av dette var hun ikke uthvilt 
til å gjøre sitt beste på skolen, noe som viste seg på karakterene 
hennes. Jenta var veldig traumatisert. Hun mistet tilliten til moren 
og kunne ikke respektere moren sin på grunn av hennes livsstil og 
konstante drikking. Men livet endret seg. Moren, Dajana, startet på 
kurs om kristen tro i menigheten–det ble forandrings punktet. Hun 
ble døpt og alt ble nytt! Nå er hun er i stand til å stå imot alkoholen, 
til tross for at det er mye drikking i nabolaget. Litt etter litt begynte 
Austeja å stole på moren. Gud helbreder hjertene til dem begge!». 

Pinsemisjonen Barnehjelp/Vera Snariene

I 2019 støtter Pinsemisjonen Barnehjelp prosjekter i 20 forskjellige 
land. Denne gangen har jeg valgt stoff fra Sør-Afrika, Paraguay 
og Litauen i «Gode Nyheter».  Det blir bare en smakebit av alt 
det flotte arbeidet som vi gir nødvendig hjelp til! I mars bevilget 
Pinsemisjonen Barnehjelp bla. kr. 184.000 til sommerleirer 2019. 
Det er superviktig å delta på sommerleir 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.  En 
del av barna betaler bare delvis eller mangler helt penger til 
leirkontigenten. De kommer fra fattige og vanskeligstilte familier. 
Så for at flere barn skal få delta, så gir Pinsemisjonen Barnehjelp 
støtte! I 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! Vi gir en stor takk og honnør til alle enkeltpersoner 
og menigheter som gir gaver til vårt arbeid! Jeg gjør oppmerksom 
på at summen for gaver med skattefradrag i år er økt til kr. 50.000. 
Sammen med Gode Nyheter denne gang sendes ut giroer for 2. 
kvartal til alle. Foruten til de som har fast ordning med månedlig 
Autogiro gaver eller de som setter opp fast trekk i sin bank og har 
sagt de ikke trenger giroer. Vi ønsker dere alle en riktig fin vårtid!

Pinsemisjonen Barnehjelp v/ Rigmor Johnsen

Hilsen fra  
Pinsemisjonen Barnehjelp

Birzai Day Care Center på tur til Riga.  
Barn og ledere, Vera og Ruta.

Utenfor dagsenteret i Birzai  
(pinsemenighetens lokale). 


