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Takknemlige skolebarn i Kenya 

Det er tjue skolebarn og førskolebarn som får hjelp, både gutter og jenter. 
Barna kommer fra slummen i Kipsongo, Kitale og fra Lodwar i Turkana – 
fra svært fattige familier. De fleste familiene har enslige mødre, fedrene er 
døde. Situasjonen i Kenya ble veldig vanskelig i forbindelse med Covid-19, 
alt ble stengt ned og ingen fikk fortsette med de små virksomhetene sine. 
Når en har lite fra før, blir situasjonen ekstrem uten noen ting. Dette går 
veldig utover de sårbare barna. Skolemyndighetene har gjort om skoleåret 
fra 3.terminer til 4. terminer. Disse endringene har skapt store problemer, 
skolepengene øker og skoletransporten blir dyrere. 

Støtten fra Barnehjelpen blir brukt til å betale skolepenger og uniformer 
for barna i førskolen/ barnehagen. For de andre barna og tenåringene 
blir skolepenger, uniformer, toalettsaker, bøker og skoletransport betalt. 
Milcah, leder for arbeidet, sier han setter stor pris på støtten som har 
kommet fra Barnehjelpen. «De fleste av barnas liv har endret seg mye 
på grunn av deres hjelp».  På bildene ser dere barn og boforhold fra 
Kipsongo og fra Turkana. 

Margrethe Nystrøm

Skole for shanbarn fra Burma, som misjonen driver.

Kjære Barnehjelpen! Vi vil si tusen takk for trofaste støtte til lunsj for fattige 
Shan barn som kommer over grensen fra Myanmar sammen med sine 
foreldre. De søker tilflukt og en bedre fremtid i Fang, nordlige Thailand. 
Vi startet et daghjem for de minste barna og de som sist har ankommet 
Thailand. Dessuten en skole med godkjent pensum for de eldre barna; 
de som har vært i Thailand en periode og derfor er mer stabile. Shan er 
et unådd folkeslag, og det er veldig få kristne blant dem. Utdannelse og 
skole har aldri blitt prioritert, siden det viktigste har vært å tjene penger for å 
overleve. Det er derfor over 70% analfabetisme blant dem. 

Det har vært et annerledes og utfordrende år, både med tanke på 
Covid19 og statskuppet i Myanmar i februar 2021. Flere familier har kommet 
over til Thailand etter statskuppet. Skolene i Thailand har mere eller mindre 
vært stengt det siste året. Lærerne begynte da å ta noen elever hjem til seg 
og underviste dem der. Men det ble vanskelig for de aller minste. I denne 
tiden reiste den lokale staben rundt, besøkte familiene, gav ut mat og annet 
de trengte i en vanskelig situasjon. Flere av foreldrene mistet jobben, og har 
derfor hatt store utfordringer med å skaffe mat og det mest nødvendige. I 
samarbeid med landsby lederen og foreldre har 16 av de større elevene i 
det siste tiden bodd på skolen og fått undervisning, omsorg og mat der. 

Mariann Aamli Lao

Mat og skole for Shan barn  
i nordlige Thailand! 

Fra samling for shanbarna i Fang, Thailand.
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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!

Barna på Barnehospitalet, Salta, er «heldige»! 

Barnehjelpen har en rekke år støttet arbeidet som lokale medarbeidere fra 
pinsemenigheten gir til syke barn i Barnehospitalet i Salta, storbyen nord-
vest i landet. Til Barnehospitalet kommer barn fra hele Salta fylke. Stor 
prosent av dem tilhører fattige familier. «Med stor glede henvender vi oss 
til dere. Først av alt ønsker vi å takke for den viktige hjelpen vi får fra dere 
til Barne Hospitalet i Salta. Besøkene på hospitalet har blitt begrenset på 
grunn av Covid-19 dette året. Likevel har vi på ulike måter hjulpet med å 
dekke noen av barnas behov. Vi har en god kommunikasjon med sykehusets 
sosialhjelps personell. Vi har levert medisiner, fottøy, klær, skolemateriell, 
bleier og personlig hygieneartikler», sier de gode hjelperne Rebeca Tapia 
Romero og Jorge A. Romero. Hospitalet er stort, og behandler rundt 1.500 
barn daglig, og det er kapasitet til å ha 220 innlagte barn. Barne hospitalet 
har også skole for innlagte barn, derfor er det veldig bra at de barna som 
ikke har skolebøker og annet skolemateriell får det. Det er spesiallærere som 
jobber der. 

Barnehjelpen er også involvert i hjelpearbeidet ut fra menigheten Betania 
i småbyen Cachi. For i Cachi er det mange fattige barn. En stor prosent av 
folket i Cachi lever av jordbruk, og mange av familiene er rammet av Covid 
19 pandemien. Det er ca. 70 barn som gjennom året får god og nødvendig 
hjelp: medisiner, bleier, klær, skolemateriell, skoleuniformer, fottøy og 
matvarer. Og de får også høre evangeliet om «barnevennen» Jesus! 

Else Palma Øgaard

I denne utgaven av Gode Nyheter har vi prioritert klipp fra Kenya, 
Thailand og Argentina. Dette er bare smakebiter av alt det gode arbeidet 
som Barnehjelpen har støttet i 17 land i 2021. Mange barn har f.eks. fått 
mulighet til å gå på skole og fullføre skolen på grunn av støtten som lokale 
medarbeidere har formidlet. Ett stort antall sommerleirer i Øst-Europa 
ble avlyst i fjor på grunn av Corona pandemien, men i år er de fleste 
gjennomført. Til stor glede for barna! Barnehjelpen gav bidrag til leirer i 
Russland, Hviterussland, Ukraina, Latvia, Litauen og Romania. Mye mat 
og annen livshjelp er delt ut av lokale menigheter til fattige barnefamilier 
i flere land. Dette behovet er blitt betydelig større i år, og vi er glade for 
å kunne hjelpe! Sammen med alt hjelpearbeidet, er det naturlig å dele 
evangeliet med barna.

Barnehjelpen har begynt å forberede året 2022, og søknader om 
støtte til ulike prosjekter for neste år har strømmet inn de siste dagene.                                                                                                        
Tusen takk til alle givere så langt i 2021! Og takk for at dere er med videre 
inn i 2022!  

Til slutt vil jeg ønske dere en fortsatt fin høsttid og vinter - når den 
kommer og «banker på døra» de ulike plasser i vårt land! 

Vennlig hilsen Barnehjelpen, v/ Rigmor M. Johnsen                                                                                              

Høstlig hilsen fra Barnehjelpen

Barnehospitalet i Salta 
Argentina. Medarbeider 
med innleverte varer. 
For barna.

Fra arbeidet i Cachi. Gutt 
for nye og passe store sko.


