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Nova Esperanca i Mosambik  
hjelper foreldreløse og sårbare barn

«Vi i barnesenteret Nova Esperanca i Ka Tembe vil takke dere for hjelp 
til seminarer. Seminarene er veldig relevante for arbeidet vårt og bidrar 
effektivt i undervisning og samtaler om uønskede svangerskap og for tidlige 
ekteskap, om helse og personlig hygiene for barn- og ungdom. Seminaret 
var veldig bra, voksne og barn lærte mye. Det var stor kunnskapsutveksling 
for å fremme et bedre barnevern. Vi ser frem til å holde flere seminarer for 
få til bedre beskyttelse for barn og ungdom.

Nova Esperanca er et åpent senter med følgende mål: Gi foreldreløse og 
sårbare barn en sjanse til utdanning, beskyttelse og fremme rettighetene 
deres. Utdanning er viktig for det miljøet vi vil danne for barna. Vi arbeider 
for å utvikle aktiv deltakelse hos barna for å finne løsninger på sine 
problemer og utfordringer. Siden dette er et senter med kristne baserte 
etiske og moralske verdier, lærer vi barna noen oppførselsregler fra et 
bibelsk perspektiv. 

Nova Esperanca har også til hensikt å utvikle aktiviteter som gjør at 
barna trives. De lager ting og de får kunnskap om det samfunnet de lever 
i. Vi organiserer rengjøringsaktiviteter på strender, på skoler og i gatene 
rundt sentrum. Da får barna og medarbeidere mer forståelse for hvor 
viktig et godt miljø er for alle, for trivsel og glede! 

Francisco Mahanuque, leder for Nova Esperanca

Vennskap og samhold bygges på sommerleiren

Gud har velsignet og gitt oss en mulighet til å tjene i tre forskjellige 
sommerleirer for foreldreløse i Donetsk, rett og slett barn i nød. Vi er veldig 
takknemlige for samarbeidet vi har i Herren Jesus. 

Ærlig talt, det er en slags surrealisme. Det skjedde at mens leirprogrammet 
var i gang og akkurat i nærheten der vi var, så begynte kampen! Vi hørte 
sterke eksplosjoner og maskingeværskyting. Jeg synes så synd på barna, vi 
fortsetter å be for dem. Saken er at en rekke barn vi hadde kontakt med ble 
født under krigen, og de kjenner ikke til et fredelig liv. Men de vet hvilken mine 
som eksploderer, de kan bestemme avstanden. Mange av dem venter ofte 
under kampene i kjellerne. Det er mange såre følelser. Samtidig er det en 
stor glede - tross alt klarte vi å være sammen med dem og tjene dem. 
Vi er så glade for at vi lyktes i å betjene barna og oppmuntre de voksne 
medarbeiderne og fikk også kjøpt mange ting som de trengte. Vi tok med 
de fineste vannmeloner, kjøpte noe søtsaker og iskrem, all slags såpe, kylling 
og melk – generelt alt vi kunne, slik at barna skulle spise godt. Vi knytter vår 
kjærlighet til hvert eneste øyeblikk vi har under disse turene. Alt fungerte bra, 
og for dette gir vi all ære til Gud! Takk for hjelpen! 

Pastor Zhenia og pastor Viktor

Sommerleirer i Donetsk, Ukraina,  
ble forstyrret av krigshandlinger

Arminda jobber  
5 dager i uken  
på senteret

Graciel Celeste (10 år) 

forteller: «pappa har reist 

fra oss»

En helt spesiell sommerleir. Donetsk regionen 2021.
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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.

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!

Barnehjelpen støtter barn med akutt nød i Jemen

Barnehjelpen støtter noe arbeid i 2021 for barn i akutt 
og voldsom nød, humanitære kriser på grunn av 
krig og naturkatastrofer f.eks. Internasjonal avdeling 
i Pinsebevegelsen samler inn og går aktivt ut og 
hjelper barn og voksne i Jemen, og Barnehjelpen 
har gitt støtte til denne hjelpeaksjonen. Pengene 
blir brukt slik at flest mulig barn får nytte av hjelpen. 
Pengene går til mat og drikke, medisiner – helsehjelp. 
Traumebehandling. For 400 kr kan man hjelpe en 
famille med mat på 5-8 personer i en måned. Det 
er en konstant kamp for å få nok mat. Barna i Jemen 
er sultne. Det finnes team som hjelper barn som har 
store traumer etter krig. Det er etablert god kontakt 
og en aktiv hjelp inne i Jemen – for å kunne møte 
noe av en store nøden blant barna der. 

I Jemen trenger 24 millioner mennesker, 80% av 
befolkningen, humanitær hjelp for å kunne overleve. 
Krisen er beskrevet som “et levende helvete for 
barna”. Ca. 12 millioner barn trenger humanitær 
hjelp, og av disse står 2 millioner barn under 5 år i 
fare for å lide akutt underernæring dette året. Det er 
store og kritiske behov.

Gode Nyheter kommer denne gangen med stoff fra Mosambik, Ukraina 
og Jemen og gir med det noen få glimt fra alt arbeidet som støttes av 
Barnehjelpen! Jemen er for første gang mottaker av støtte. Vi er blitt 
forsikret om at det finnes medarbeidere inne i Jemen som sørger for at 
hjelpen kommer frem. 

Jeg vil rette en stor takk alle giverne, både enkeltpersoner og 
menigheter! 

Vi er glad Barnehjelpen kan være en positiv faktor i arbeidet blant 
utsatte barn - på fire kontinenter! Det har igjen blitt avviklet mange 
hundre sommerleirer i Øst-Europa, for det har vært noe lettere denne 
sommeren der enn i fjor. Ledere fra de ulike menighetene gjør en 
kjempeinnsats slik at barn og tenåringer, som ofte lever i enkelthet og har 
foreldre som ruser seg, kan få en givende tid på sommerleir. Men det er 
større behov nå for tiden for støtte til barna slik at de skal kunne få delta; 
familieøkonomien ser ut til å ha blitt vanskeligere for mange dette året. 

Takk igjen til misjonsvenner og givere over hele landet!                                                                                         
Vi ønsker dere en riktig god og velsignet høst!                                                                                                                

Be gjerne for Barnehjelpen sitt arbeide!                                                                                             
For Barnehjelpen, vennlig hilsen Rigmor M. Johnsen

Hilsen og informasjon  
fra Barnehjelpen
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«Barn i Jemen lider nød». Bilde, Pinsemisjonen


