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Skolegang gir muligheter for de fattigste barna  
i Zimbabwe

Støtten fra Pinsemisjonen Barnehjelp til skolebarna på landsbygda 
nordvest for Bulawayo går først og fremst til skoleavgifter, skoleuniformer 
og skoleutstyr. Men støtten rekker også til litt mat. Flere av elevene har 
hatt etterslep av ikke-betalte skolepenger. Hvis ikke dette blir betalt så 
får elevene ikke rapport/karakterkort. De vil ikke kunne fortsette til neste 
trinn i skoleutdanningen og/eller få godkjent skolegang uten godkjent 
karakterkort. Faren er stor for at de foresatte bare tar barna ut av skolen. 
Skolegang gir mulighet for å komme ut av den ekstreme fattigdommen 
de lever i. Disse barna er de fattigste av de fattige. Flere av barna er 
utsatt for HIV smitte fra fødselen av. En eller begge av foreldrene er døde 
og familiene er ikke i stand til å ta seg av dem. En onkel, bestemor eller 
bekjent av familien prøver å hjelpe, selv om de er syke. Barna trenger 
også mer å spise – for flere går til sengs uten å ha spist noe særlig i løpet 
av dagen, og noen veit ikke om de har noe å spise neste dag. Barna bor 
i enkle jordhytter sammen med sine omsorgspersoner. Det er kostbart å 
sende barna til skolen, de klarer ikke i utgiftene og var svært bekymret for 
barna før støtten fra Norge kom. Barna har lang vei til skolen og de må 
gå dit, for det finnes ingen transport. De fleste har ikke eid et par sko, før 
misjonen kom inn i bildet og gav dem sko til skolen. 

Hilsen Pinsemisjonen Barnehjelp

Tusen takk for hjelpen vi trofast har mottatt fra dere de siste årene. Dette 
er en kjempe velsignelse for barna som kommer over fra Myanmar. Det 
betyr så mye for dem å få et næringsrikt måltid om dagen. Arbeidet 
vokser, vi har nå 50 barn på daghjemmet og skolen. Skolen i Fang er 
delt inn i 3 deler. Daghjemmet gir umiddelbar hjelp til alle barn som 
ønsker det. De får enkel undervisning, når foreldrene er på jobb. For de 
som har vært på daghjemmet en stund har vi startet et program som 
kalles «BLESS». I dette programmet lærer barna å lese. Det neste steget 
er «School of tomorrow». Dette har et pensum fra 1. til 12. klasse, og 
legger derfor til rette for at de kan fullføre videregående. Skolegang og 
utdannelse er veldig underprioritert blant Shan folket, og det er derfor 
70% analfabetisme blant dem, og det ønsker vi å gjøre noe med. På 
grunn av fattigdom prioriterer foreldrene ofte å sende barna ut i arbeid 
på rismarker og fruktgårder fra de er veldig unge. Dette fører til en ond 
sirkel hvor de aldri kommer seg ut av fattigdommen. Det betyr derfor 
kjempe mye for dem den hjelpen vi. I tillegg til å nå barna, har vi et 
opplegg hvor vi besøker foreldrene der hvor de bor, oppmuntrer dem og 
forteller om det barna lærer. I tillegg forteller vi dem om Jesus.  

Vennlig hilsen Mariann Aamli Lao, misjonær

 Antony sammen 
med sin bestemor, 
utenfor huset deres på 
landsbygda i Zimbabwe.

▲ Tre glade skolegutter i nye skoleuniformer.  
Med hjelp fra Pinsemisjonen Barnehjelp.

▲ Shanbarn i Fang står i rekke for å få tildelt mat,  
i en tid med korona viruset.

▲ En skoledag i Fang, Thailand – for shanbarna  
fra Burma.

Shanbarn i nordlige  
Thailand får hjelp



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. 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!

Skolebarna i landsbyen Novotoshkivske får skolelunsj

I april 2015 besøkte jeg landsbyen Novotoshkivske i Øst-Ukraina. Stedet 
lå nær frontlinjen i Luhansk regionen. Etter å ha forsert flere militære 
kontrollposter ankom vi landsbyen, som viste seg å være sterkt rasert av 
krigen. De fleste barna og deres familier hadde flyktet fra stedet, bare 
Dasha og noen få andre barn var igjen. Minibussen vår var fullastet av 
runde brød, de ble delt ut til de gjenværende innbyggerne etter en kort 
andakt. Dasha og bestemoren fikk også med seg brød hjem. Det var 
svært lite mat i de dager. På ny visit i oktober 2020 så vi at forholdene i 
landsbyen hadde bedret seg, skolen var delvis rehabilitert og nye vinduer 
var satt inn i flere leiligheter. Men ødeleggelser og fraflytting var fortsatt 
synlig overalt. På tross av mange tragiske minner og usikkerhet har flere 
barnefamilier flyttet tilbake og skolen hadde nå hele 58 elever! Men det 
er mange av familiene som sliter med dårlig økonomi. Så den lokale 
pinsemenigheten og deres pastor, som har god kontakt med skolen, 
forsto at det ville være nødvendig å gi barna skolelunsj. Det får de nå 
fem dager i uken, takket være støtten fra Pinsemisjonen Barnehjelp! Det 
vil si helt frem til skolen ble korona-stengt i mars. Men skolebarna har 
fått mat og frukt hjem i stedet. Den lokale menigheten har barneklubb, 
og forskjellige aktiviteter. Og en av skolens populære lærere kan barna 
møte også i menigheten! 

Rigmor M. Johnsen

Innleggene i denne utgaven av Gode Nyheter er fra Zimbabwe, 
Thailand og Ukraina og gir noen få glimt fra alt arbeidet som støttes av 
Pinsemisjonen Barnehjelp! Igjen vil vi rette en stor takk alle giverne, både 
enkeltpersoner og menigheter! 

Arbeidet som mange misjonærer og lokale medarbeidere gjør for 
vanskeligstilte barn og tenåringer er av stor betydning! Dette ser vi særlig 
nå som korona viruset finnes i hele verden og skaper usikkerhet og fører til 
enda større problemer for barna. De fattige familiene blir enda fattigere. 
Det er mye lidelse! Vi er glad Pinsemisjonen Barnehjelp kan være en positiv 
faktor i arbeidet blant utsatte barn – på fire kontinenter! Det skulle snart 
vært avviklet mange hundre sommerleirer i Øst-Europa og andre steder, 
men det er høyst usikkert akkurat nå om disse avvikles. Kanskje utsettes 
noen av dem bare noen uker? Vanskelig å si. Ledere gjør en kjempeinnsats 
slik at barn og tenåringer, som ofte lever i fattigdom og har foreldre som 
ruser seg, kan få en givende tid på sommerleir. Men jeg tror lederne i 
denne tiden finner andre måter å tjene barna på, eks. har mange laget 
søndagsskole som kan følges på internett og menighetene deler ut mat, 
så langt de har midler til det.  Men mangel på penger begrenser hvor mye 
de får utrettet for isolerte og fattige familier. De samler sammen penger 
i egen menighet og gjør så godt de kan. Pinsemisjonen Barnehjelp har 
også utfordringer med å kunne følge opp det som er bevilget i denne 
«korona tiden», på grunn av reduserte gaveinntekter. 

Takk igjen til misjonsvenner og givere over hele landet! Vi ønsker dere en 
riktig god og velsignet sommer!  Be gjerne for Pinsemisjonen Barnehjelp 
sitt arbeide!  

For Pinsemisjonen Barnehjelp,  
vennlig hilsen Rigmor M. Johnsen

Hilsen fra Pinsemisjonen 
Barnehjelp

▲ Skolebarn som får besøk hjemme, med mat og 
frukt.

▶Dasha, en av de få 
barna som var igjen i 
landsbyen i april 2015, 
og Rigmor. 


