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Barnehjelpen er på Filippinene – mat til barna.
Gjennom coronavirus pandemien på Filippinene ble livet vanskeligere for
filippinere med lav inntekt. Tusenvis strandet i byen og enda flere mistet
jobbene sine på kort tid. Arbeidsledige filippinere, borgere som fra før
strevde med sine lavtlønns jobber, har blitt sett når de roper om hjelp
og tigger om almisse på gaten – flere ettersom antallet Covid 19 tilfeller
fortsetter å øke. Din støtte gjør oss i stand til å hjelpe mange barnefamilier
som sliter. Mayessa Flores (36), mor til syv barn forteller: «endelig har vi
mat til barna våre, matforsyningene ga oss litt sjelefred». Hennes store
familie bor i en bolig på 15 kvadratmeter i Pasig By. «Vi var så glade, så vel
som alle våre naboer. Matvarene som vi fikk, var en stor velsignelse for oss.
Spesielt siden mannen min ikke kunne jobbe da karantene for samfunnet
startet og ble utvidet, så vi visste ikke hvor vi kunne få penger til mat».
Familien til Mayessa er bare en av mange fattige barnefamilier som har
mottatt matvarer via Fire and Harvest Ministries, Manila. Skolebarna som
er med i sponsorprogrammet får nettbasert klasseundervisning i denne
tiden, og studerer og kommuniserer med lærerne via en mobiletelefon
eller nettbrett, som de får av myndighetene. Barna har det vanskelig med
denne fjernundervisningen fordi teknologien har sine begrensninger.
Fire and Harvest Ministries v/ Heidi Enconado

▲ Mayessa, mor til 7 barn, har mottatt mat til familien

Utdeling av mat.
Glade mottakere.


Fransisco i Mosambik er pappa for hele nabolaget
Fransisco (36) er leder for barnesenteret, Nova Esperanca i Katembe – en
bydel utenfor hovedstaden Maputo. Fransisco var den første gutten som ble
tatt inn på Gatebarnsenteret i Mosambik. Det er ca. 40 fattige barn som
jevnlig kommer til senteret etter skoletid. «Selv om jeg er her sammen med de
aller fattigste i bydelen, møter jeg mye smil og glede. Dagene etter barnas
skoletid fylles med undervisning i alt fra oppdragelse, hygiene og ernæring,
familieforhold, bibelkunnskap og skolearbeid, under veiledning fra lederne
på senteret. Rikelig med tid er også avsatt til lek og moro. Fransisco passer
på at barna får være fysisk aktive. Det siste er ofte et mindre problem, for de
fleste barna har gått ganske langt for å komme til senteret. Senteret betaler
skolegang, skoleuniformer og skolemateriell for flere av de fattigste barna».
Albertina fikk ikke gått på skolen på ett år fordi faren døde. De har ikke hatt
penger nok til å sende henne til skolen. Hun ble lovet hjelp av senteret til å
starte opp igjen. Etter at faren døde har Albertina og alle hennes søsken
flyttet til bestefar, for mor har ikke jobb. Albertina sover vanligvis hjemme,
men spiser på senteret. I regntiden lekker huset deres, så da overnatter hun
på senteret. «Her får jeg klær, mat, hjelp til skole og skoleuniform, og de
hjelper meg med leksene.» sier Albertina glad. «Hadde det ikke vært for deg
og senteret du har bygd opp her på Katembe, ville mange av barna havnet
på gata», uttaler far til to av barna på senteret til Fransisco.
Yngvar Aarebrot, Hamar

▲ Albertina Jaime, 10 år,
gikk ikke på skole fordi
faren døde.

▲ Diana 13 år stortrives på
senteret Nova Esperanca.

Bedre liv for rombarn i Ukraina
Det bor flere romfamilier i Sumy regionen, nord-øst i Ukraina, og det er
vanlig at de flytter inn i forlatte og falleferdige hus. Uten fast inntekt og egen
bolig blir livet vanskelig, særlig for barna. Flere av barna har ikke fødselsattest
og familiene flytter fra sted til sted. Det er stor fare for at småbarna mister
nødvendig hjelp fra helsestasjoner og mulighet for skolegang. Flere av barna
har bodd på store statlige internatskoler fordi omsorgsevnen til foreldrene,
etter myndighetene mening, var for dårlig. Da Corona pandemien satte
inn måtte flere av barna i løpet av kort tid flytte til uforberedte foreldre –
til nød og problemer. Barnehjelpen samarbeider med pastor Mykola og
menigheten i Banychi, slik de mest basale behovene til noen av rombarna
kan dekkes. Mykola skriver til oss: «Takk så mye for støtte. Mat er kjøpt inn og
fordelt». Snezhana, som er aleinemor til tre barn og venter sitt fjerde, har
også fått hjelp med mat. For barna var sultne og matskapet tomt. Vinteren
sto for døren, huset var kaldt og mørkt om kvelden. Da kunne pastoren pgra.
gaver fra Barnehjelpen sørge for noen meter nye strømledninger og strøm
til huset der Snezhana og barna bor. Han har også tettet igjen de verste
sprekkene i veggene og byttet puta som var dyttet inn et knust vindu på
soverommet med et nytt glass. Pastorparet og menighetens folk sørger
jevnlig for familiene der barna har det ekstra vanskelig, noen barn passer
de på at kommer seg til barnehage og skole. Mor Snezhana er veldig ung
og har økonomiske problemer - men hun gjør så godt hun kan for barna
sine, med god hjelp og veiledning. Mange andre barn får også hjelp av
pastorparet, Mykola og Natasha. De har dette arbeidet lagt på sitt hjerte.
Godt at Barnehjelpen kan delta, slik at de får gjort mer!
Rigmor M. Johnsen, Barnehjelpen

▲ God lita jente i
Ukraina som får mat
og annen hjelp.

▲ En alvorlig gutt som
spiser suppe og brød.

Hilsen og informasjon
fra Barnehjelpen
I denne utgaven av Gode Nyheter har vi med stoff fra tre land,
Filippinene, Mosambik og Ukraina. Vi er så takknemlig for alle gaver vi
mottar fra dere, og som gjør at vi kan delta i disse og andre land med
høyst nødvendig hjelp til barna! Så langt er det bevilget kr. kr. 844.000
for 2021 i 17 land. Mange håper på en bedring i smittesituasjonen, slik
at sommeraktivitetene i Øst-Europa kan gjennomføres og at livet for
sårbare barn mange steder kan bli bedre og mer oversiktlig. Noen behov
forsterkes i disse tider og fornedrende og skadelig påvirkning av barn
øker mye i enkelte land. Ikke alle voksne er gode voksne for barna. Vi
er glad for de mange lokale medarbeidere i landene Barnehjelpen er
representert, som gjør en fantastisk innsats for holde kontakten og bedre
barnas situasjon!
Nytt navn og ny logo: I dagens utgave av Gode Nyheter vil dere se
noen mindre – men viktige endringer. Vi er den samme organisasjonen,
som hjelper barn i nød og vanskelige omstendigheter, men har nå
fått nytt navn: Barnehjelpen. Navnebyttet kommer på grunn av ny
organisering innen Pinsebevegelsen, som Barnehjelpen tilhører, og vi
har fått «vår plass» i Internasjonal avd. Det er derfor naturlig at logoen
vi bruker også er ny. Vi tror dette blir veldig bra, navnet er enkelt og lett å
huske!
Til slutt vil jeg ønske dere alle en fin vårtid! Ta gjerne «barna våre» med
i bønn til Gud!
For Barnehjelpen, Rigmor M. Johnsen

Leder: Rigmor M. Johnsen
Tlf. 900 80 407
E-post: barnehjelpen@pinsebevegelsen.no
Konto: 3000.24.00800 eller via
Vipps til 88531,
betalingsmerknad: barnehjelp
Hovedkontor:
Pinsemisjonen, Boks 7007
St. Olavs plass, 0130 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.
Barnehjelpen støtter tiltak innenfor mis
jonsarbeidet i Pinsebevegelsen, 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.
Barnehjelpen er takknemlig for alle gaver!
Vi trenger nye støttepartnere, så vi kan hjelpe
flere barn!

