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Mange utfordringer og mye glede.  
Arbeidet i Greytown vokser!

Da det ble åpent for samlinger igjen kom mange nye til. Den store kirka 
på Ahrens er full og på Mpalaza skaffet vi et gammelt telt for å få plass, 
det er også ofte fullt. Vi fortsetter også med å farte rundt. To dager pr. uke 
besøkes nye og tidligere hjem.

Barnemøtene er i stort oppsving på alle plassene. Også på Trustfeed 
der Linn-Charlotte og Xoli har hjulpet til. Og takket være dere som gav oss 
ekstra hjelp til jul, kunne vi kjøpe ett sett klær til 40-50 barn som ellers ikke 
ville fått noe. Barna ble hentet den 25. des. for mat, lek og glede. 

 Vi har hatt det så trangt økonomisk. Pengene skal tross alt vare til 
skolestart i januar, med innkjøp av mange, mange uniformer og sko + 
betale skole-penger. Det har vært et slitsomt, utfordrende og vanskelig 
år. I disse korona-årene har det vært en enorm økning med barn og 
unge (9-19 år) som har fått babyer. Dumisile har starta en liten, svært 
etterlengta barnehage/førskole på Mpalaza. Vi har kun den runde 
steinkirka som klasserom, men opplegget er så bra. Tre av kvinnene på 
stedet er så dyktige. Ca. 20 barn får hjelp der. Linn-Charlotte skriver: «Jeg 
er så glad for å være her og ta del i alt arbeidet. Livet for mange kan se 
håpløst ut i menneskers øyne, men Jesus er redningen. Nå før jul er gatene 
fulle av svært berusa folk, både barn og unge, natt og dag».    
 Linn-Charlotte Jamt og Elin Nordby

En sulten familie får mat av pastor Madeira

Pastor Madeira har startet et nytt prosjekt like nord for byen Chimoio. Her 
har det vært spesielle utfordringer: Store krigerske angrep har funnet 
sted. Det har vært opprør mellom politiske fraksjoner i landet. Flere er 
drept, særlig menn og unge gutter. Et stort antall flykninger har samlet 
seg. Situasjonen har ført til mange  foreldreløse, og mange enker som 
ikke kan forsørge sin familie. Noen av de foreldreløse barna tar «tilfeldige» 
enker seg av; barna kjenner ikke de som de klynger seg til. De ble bare 
forlatt. Mange fattige hjem er ødelagt og brent ned.  Familier er jaget 
fra sine eiendommer/landområder. Barna trenger mye omsorg, mat, 
klær og skolegang. Dessuten krever myndighetene at misjonen bidrar 
med forebyggende tiltak og kostbart utstyr mot Covid-19. Dessuten er 
maten blitt mye dyrere. Det er helt umulig for familier og enslige barn å 
klare dette selv, og ingen andre hjelper dem. Pastor Madeira sier: «Vi har 
Guds befaling om å hjelpe fattige, foreldreløse og enker!». Det er ca. 210 
barn som får hjelp i dette prosjektet. Foreldreløse tenåringsbarn som er 
uteksaminert fra videregående er nå 17 stk. Madeira tenker ikke bare på 
mat og medisiner o.l., men han vil kjøpe inn ulike redskaper for å sysselsette 
flykningene, for at de på sikt kan hjelpe seg selv - eks dyrke egen mat.

Yngvar Aarebrot

Mange flotte barn får besøk og hjelp av pastor 
Madeira
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Noen av 
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Fattige, redde flyktningbarn  
i Chimoio, Mosambik, får hjelp! 
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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!

Dalitbarn i India hjelpes til et verdig liv

Det er omkring 167 millioner mennesker i India som i det indiske kastesystemet 
er stemplet som «urene», «kasteløse» eller «urørbare». «Dalit» betyr de 
undertrykte (jf. Wikipedia). Dalitene er de fattigste av de fattige, de lever 
«fra hånd til munn» i et nedverdigende utenforskap. Dette rammer også 
veldig mange barn, som ikke har de samme rettigheter til bla. utdanning 
og helsetjenester. Barnehjelpen har siden 2011 støttet et flott arbeid på ni 
ulike sentre som «Bethel Church Association» driver i Kathihar og Siliguri. 
Her er det for tiden 264 barn som får hjelp. På sentrene er det ansatt 24 
omsorgspersoner som er helt uunnværlige. De er hele tiden oppdatert 
på hvordan det enkelt barnet har det, og finner sammen med familien 
løsninger for hvordan de kan hjelpe med evt. problemer. Dalitbarna som er 
med i programmet får gå på skole, er sikret mat og helsetilsyn/hjelp når de 
trenger det. I Corona tiden har det vært store problemer i India, også her. 
Alt har vært på svartebørs, mat, vaksiner og andre medisiner. Alt det som er 
nødvendigst. Skolen var også her nedstengt i perioder, men siden oktober 
er disse åpne igjen. Sentrene gjør en stor innsats for mange dalitbarn, som 
ellers ville hatt det svært vanskelig. Nå har de det godt, med mulighet for en 
bedre fremtid.

  Inger Karlsen, Tabernaklet Bergen. Barnehjelpen

I denne utgaven av Gode Nyheter har vi valgt ut klipp fra Sør-Afrika, 
Mosambik og India. Som vanlig blir dette bare smakebiter av alt det gode 
arbeidet som Barnehjelpen støtter. I 2021 hadde vi mulighet for å støtte 
ulikt arbeid for kr. 874 500, 00. Noe som kom barn til gode i 17 land. Ett nytt 
land i fjor var Jemen, med en bevilgning på kr. 25 000. Barnehjelpen og 
andre givere gav mulighet for utdelingen av matbokser til 130 familier i 
Jemen. I et område bor det en hel landsby av interne flyktninger og de fikk 
sårt tiltrengt hjelp!

Vi har kommet et stykke ut i 2022, og på grunn av trofaste givere kunne 
vi sende ut støtten for 1. kvartal allerede for flere uker siden. Vi har en god 
mulighet for å øke hjelpen til barn i 2022. Så langt er det gjort bevilgninger 
til 14 land, og vi gleder oss over dette! Mye mat og annen livshjelp skal 
formidles. Sårbare barn blir sett og får viktig omsorg. Sammen med alt 
hjelpearbeidet er det også naturlig å dele evangeliet med barna, der det 
er mulig. 

Til slutt vil jeg takke for alle gaver til Barnehjelpen, og ønske dere alle en 
fortsatt fin vinter!  

Vennlig hilsen Barnehjelpen, v/ Rigmor M. Johnsen

Vinter hilsen og  
informasjon fra Barnehjelpen

Dalit-jente som har fått nye muligheter.

Glade dalitbarn på et av sentrene. 


