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Nytt skoleår i Sør-Afrika
«Etter nyttår har vi hatt det mest travelt med å organisere alt til nytt 
skoleår. Alle må ha massevis av skrivebøker og alle som bytter skole må 
ha nye uniformer. De bytter skole når det ikke er flere klassetrinn på den 
skolen de går. På Mpalaza må de finne andre bosteder fra 7. klasse, for 
skolen der slutter med 6. klasse. To av barna der får nå bo hos pastor 
Lennart og familien, de har hjulpet oss mange ganger med å ta imot 
barn. Andre må få hjelp til å betale skoleskyss da skolene ligger flere mil 
unna og dermed koster flere hundre pr mnd. 
 Jeg lot Nolwazi få bo hos oss igjen, hun er jo foreldreløs og jeg har ofte 
vært mor for henne. I fjor droppa hun skolen midtveis enda hun hadde 
bare 1,5 år igjen. Så nå ville hun begynne i 11. igjen hvis hun fikk bo her. 
Men etter en halv uke på skolen, forsvant hun på nattestid, med hjelp av 
Thanda. Vi har jo høye gjerder og låste grinder, men de hadde stjålet 
nøklene og låst henne ut. 
 Vi har så smått starta barnemøter ute i en krål midtveis mellom vårt hjem 
og Mpalaza. Sist søndag kom 4 små barn gående den farlige veien 
gjennom skogen for å møte oss på hovedveien. De hadde fått beskjed 
av en slektning om at vi ville ha med oss maiskorn som denne familien 
skulle få koke den dagen. De hadde ikke annen mat. 

Elin Nordby, misjonær

Cuamba er landets fattigst områder. 30 barn der får noe mat og klær. 
De har dessuten omsorgspersoner som gir helseråd og opplæring til 
familiene barna er knyttet til. Det viktigste er at barna får begynne på 
skole – noe som koster ved innskrivning, skoleuniformer og skolemateriell. 
Vi ser at mange i familiene til de barna som er involvert i prosjektet 
lider da de ikke fikk «vinnerloddet». De må se at bror eller søster får 
skolegang, men ikke de. Dersom vi hadde mer penger ville flere barn få 
denne muligheten. Det er likevel svært oppmuntrende å se den positive 
framgangen barna som får ta del i våre prosjekter gjør. Vi jobber i et 
av verdens fattigste land der forskjellene er svært store mellom de få 
rike og mengden av svært fattige. De siste årene har belastningen på 
de fattigste blitt ekstra stor. På grunn av korrupsjonsskandaler og dårlig 
styring må landet tilbakebetale gjeld som ikke har kommet landet til 
gode, men som noen få har beriket seg på. Dette har blant annet ført 
til at folket blir hardere skattlagt. Når vi besøker landet og oppsøker de 
fattigste områdene, inkludert Cuamba, opplever vi store mengder svært 
fattige familier og mange foreldreløse barn. Naturkatastrofene som 
hjemsøkte landet i fjor har heller ikke gjort situasjonen lettere.

Yngvar Aarebrot, Hamar

▲ Trygge skolebarn og førskolebarn i Greytown.

▲ Ivrige jenter som svarer på spørsmål.

▶ To gutter som akkurat 
har blitt foreldreløse, 
sammen med flere 
søsken, har fått ma-
drasser å sove på.

▲ Lita jente i Cuamba.

Fattige barn i Cumaba, Mosambik, får hjelp
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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!

Barn i Argentina får mat og Guds ord hver dag

Lucy og Daniel Mendez Burt i Betania, Salta, er svært takknemlige for 
hjelpen de har fått fra Pinsemisjonen Barnehjelp gjennom mange år. De 
står i et stort og krevende arbeid, men det gir stor glede når de ser glade 
og fornøyde barn. Daniel skriver: «Vi har en stor spisesal, El Comedor, 
hvor ca. 100 barn får et godt måltid mat hver dag fra mandag til fredag. 
I Argentina er det skole både formiddag og ettermiddag. De som skal gå 
på ettermiddagen kommer først og spiser før de går og de som kommer 
fra skolen kommer og spiser som gruppe to. Før maten gir vi dem et ord 
fra Bibelen og ber med dem. Noen ganger er det kanskje et av barna 
som har det spesielt vanskelig og ber om forbønn. En gutt eller ei jente 
legger en bønnelapp i en kurv når de kommer. Vi gjør det slik, så det ikke 
skal bli vanskelig for dem med erting fra andre barn. For mange av disse 
barna er dette det eneste måltidet om dagen. De kommer fra fattige 
familier, ofte med ei enslig mor eller med en far som drikker. Da går 
det lille han kanskje tjener ofte til alkohol. På grunn av slike situasjoner 
må vi også hjelpe med klær og sko for noen. Vi har flere som hjelper 
til på kjøkkenet med matlagingen og de får da spise, som takk. Vi har 
holdt på i mange år med dette. Hver lørdag har vi en stor gruppe barn 
som kommer til kirken vår til lørdagsskole. Da er det bibelundervisning 
og mye sang.  Under den samlingen får alle barna enten kakao eller 
te med ei god bolle. Vi er takknemlige for at vi kan kjøpe materiell for 
undervisningen til barna. Med glede ser vi at mange av barna som har 
vært med fortsetter som unge og voksne i menigheten»

Daniel Mendez Burt, Salta

God dag, her kommer en hilsen fra Pinsemisjonen Barnehjelp! Av alle 
prosjektene som vi støtter i 2020, så har vi valgt å presentere litt fra 
Sør-Afrika, Mosambik og Argentina. Det dreier seg om hjelp til de aller 
fattigste barna, som blir gitt via menigheter og trofaste medarbeidere 
i disse landene. Dette er et glimt inn i alt det flotte arbeidet som vi gir 
nødvendig støtte til! Med denne utgaven av Gode Nyheter sendes også 
med giroer for 2. kvartal 2020. Behovene ute og det som er lovet av 
støtte har ikke forandret seg i disse spesielle Corona-tider. Takk for din 
hjelp! Det var noen som etter forrige Gode Nyheter valgte å få Gode 
Nyheter tilsendt pr. e-post. Det er fortsatt mulig, da uten giro. Se vår 
kontaktinformasjon til feltet til høyre. 
Vi ber i disse tider spesielt for de fattigste landene, for barn og voksne 
der. Det kan bli katastrofalt dersom Corona viruset «tar tak», eks. i Afrika 
– der helsestellet i store deler er sterkt begrenset. 
I dag kan vi be ut fra Mark 14 og 16 «La de små barna komme til meg, og 
hindre dem ikke! For Guds rike tilhører slike som dem. Og han tok dem 
inn til seg, la hendene på dem og velsignet dem». Dette gjelder alle vi 
arbeider for, både de små og større barna. 

For Pinsemisjonen Barnehjelp, vennlig hilsen Rigmor Johnsen

Hilsen fra Pinsemisjonen 
Barnehjelp

▲ Middagsservering til sultne barn i Betania, 
Salta.

▶ Mor og barn som får 
hjelp i Salta.


