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Kære faddere og livreddere!
Vi har alle været børn engang, og siden har 
mange af os oplevet, hvordan det er at få 
egne børn og måske børnebørn. Ja, der er 
sikkert nogle af jer, der har oldebørn! Så 
ved I, at juleønsker er meget vigtige, og at 
børnene bruger meget tid på at nedskrive 
deres ønsker og drømme. Deres øjne lyser 
af forventning, når de afleverer listen med 
julegaveønsker til mor og far.

Min hustru Anneli og jeg har haft det 
privilegium at se fem børn vokse op i vores 
hjem. En ting har alle børnene haft til 
fælles, og det er lange ønskelister. Når de 
afleverede deres lister, så de ind i vores øjne 
og forsøgte at fortolke vores reaktioner. Når 
gaverne så var købt og lå under træet, sad 
børnene i spænding i flere dage og forsøgte 
at finde ud af, om de ville få, hvad de havde 
ønsket sig.

Min drøm til jul
Nu, hvor jeg er blevet ældre, er julegaverne 
ikke lige så vigtige som fællesskabet med 
familien, maden, dekorationerne og glæden 
ved at gøre børnene glade. Men det vigtig-
ste er at huske, hvorfor vi fejrer jul! Julen 
er Jesu fødselsdag. Derfor læser jeg altid 
juleevangeliet med familien, før julefesten 
starter. Min bedstefar har altid gjort det 
i vores familie, og da han ikke var hos os 
længere, overtog min far traditionen.

Som leder af Children’s Missions fine ar-
bejde, har jeg en drøm og en længsel, og det 
er at kunne dele den overflod, vi har, med 
dem, der næsten ikke har noget. Der er så 
mange børn og familier, der lever i isolation 

og fattigdom og ikke kan fejre en værdig jul. 
Deres ønskeliste er så kort i forhold til vores, 
men så utroligt vigtig. De ønsker sig blot tag 
over hovedet, mad, vand og skolegang til 
deres børn. De tænker ikke engang på gaver. 
Det er disse trængende mennesker, der 
giver mening i mit liv, og der er ingen større 
glæde end at kunne dele med dem.

Giv en værdig jul
Igen i går sætter Children’s Mission ind med 
en stor juleindsats i alle de lande, vi er akti-
ve i, og inviterer dem, der ikke har noget, til 
vores julefester! Der er tusindvis af børn og 
familier, som berøres af dette, og det er din 
ekstra julegave, der gør det muligt! Jo flere 
givere, der giver en ekstra julegave, jo flere 
fattige børn og familier, kan vi give en rigtig 
julegave og sørge for, at de fejrer jul lige-
som os med værdighed, glæde, mad, gaver, 
fællesskab og glæde. Derfor opfordrer jeg til 
at støtte vores projekt og bruge det vedlagte 
betalingskort mærket «julegave».

Med ønsket om en velsignet jul!
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K E N Y A

Tegning og jule-cd til  
Children’s Missions givere
Julen nærmer sig, og sammen med dette magasin sender vi et par 
gaver til alle vores donorer. Tak for jeres enormt vigtige støtte. I får 
blandt andet en jule-cd, hvor Bo Wallenberg, Mikael Joumé og Mi-
kael Järlestrand fortæller om, hvad der er sket i Children’s Mission 
det sidste år. I modtager også en hilsen fra vores missionsledere i 
Filippinerne, Torbjörn og Eva-Mari Blomqvist. Historierne varieres 
med sange af Tre Barytoner og børn fra vores arbejde på Filippinerne.

Den anden gave er en tegning fra nogle af de børn, som Children’s 
Mission hjælper i Asien, Afrika og Europa. Hver tegning er et kunst-
værk, men frem for alt en personlig hilsen og tak fra et udsat barn, 
som, takket være givernes hjælp, har fået mulighed for at gå i skole 
og få en lys fremtid. Så vidt muligt giver vi en tegning til hver giver. 
Hvis tegningerne ikke rækker til, kopierer vi nogle af dem.

Med gaverne vil vi ønske alle vores givere en rigtig god jul og sam-
tidig takke for jeres trofaste støtte til Children’s Missions arbejde.

SKOLEELEVER I 
LOKI FORTÆLLER
Simon
Jeg hedder Simon. Jeg går i 8. klasse, og i år 
skal jeg skrive mine nationale eksamens-
opgaver. Jeg har fået meget hjælp, siden jeg 
flyttede ind på skolens elevhjem. Det går meget 
bedre i skolen, fordi jeg har nok tid og elektrisk lys 
til at studere om aftenen. En anden fordel er, at jeg får nok vand og 
mad i skolen. Derhjemme fik jeg ikke meget mad, og vi havde ikke 
nok vand til at vaske mit tøj og mig selv. Vi var afhængige af, at min 
mor kunne samle brænde i skoven og sælge det, før vi kunne få noget 
at spise.

Jeg er en glad elev nu, og jeg takker alle, der gør det muligt for mig 
at studere i et godt miljø.

Jackline
Jeg hedder Jackline, og jeg går i 8. klasse. Det 
går godt i skolen, efter jeg flyttede til elev-
hjemmet. Det var svært for mig at studere 
derhjemme, fordi vi ikke havde el, vand 
eller mad nok. Derhjemme havde jeg også så 
mange huslige pligter, at det var svært at få 
tid til at studere.

Men nu er alt anderledes. Mit helbred bliver bedre, 
ligesom mine resultater i skolen.

Jeg takker Gud for alt, hvad jeg har fået, og takker alle de givere, der 
gør det muligt for mig at studere.

Enkle og effektive ovne  
til hytterne
I landsbyen Narot uden for Lokichoggio har KeA 
Arnlund introduceret en ny type ovn – et såkaldt 
rocket stove.

–Det er en nem måde at reducere mængden af 
brændsel og miljøpåvirkningen på og er en langt 
mere effektiv varmekilde end de klassiske tre sten i 
traditionelle enkle køkkener, forklarer KeA Arnlund.

Ovnen bygges af lokale materialer – termitler, 
sand, sten og vand. Derudover bruges et rør som en 
indre støbeform.

KeAs første elev, Josephine, kan nu hjælpe de an-
dre kvinder med at bygge deres egne ovne.

Nye bænke til skole
Rock View Academy er en privatskole i Lokichoggio 
med 125 studerende og seks lærere. Udstyret på 
skolen var ikke det bedste. Flere af eleverne måtte 
sidde på det beskidte jordgulv, mens andre var 
nødt til at dele de gamle plastikstole eller snuske-
de skolebænke, fordi der ikke var nok ordentlige 
bænke.

Takket være generøse donorer har Children’s 
Missions missionærer i Lokichoggio, KeA og 
Birgitta Arnlund og deres organisation Ledo, 
været i stand til at forsyne skolen med ti nye 
Loki-Kea-bænke. Bænkene er lavet af slidstærkt 
metal, de er behagelige at sidde på og nemme at 
justere i højden. Bænkene har forbedret børnenes 
skolemiljø og deres muligheder for at fokusere på 
indlæringen.

Skolens rektor Beatrice Makali var meget tak-
nemmelig for gaven, og børnenes glæde viste sig i 
de store smil på deres ansigter.

MEDVERKANDE

Bo Wallenberg 
Mikael Joumé

Mikael Järlestrand 
Torbjörn Blomqvist 
Eva-Mari Blomqvist

 2018 Barnmissionen
julBM2018

All rights reserved
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U K R A I N E

VI ER LANGT UDE på landet i Ukraine. 
Her er jorden frugtbar, og i hver have 
dyrkes der grøntsager. Mange familier 
har en ged, en ko eller nogle kyllinger i 
baghaven. Men selvom det ser idyllisk 
ud, står problemerne i kø.

Arbejdsløsheden er høj, og selv hvis 
man er i arbejde, er lønnen ekstremt 
lav. Med fødevarepriser, der stiger 
konstant, er det svært at skaffe mad 
på bordet til familien. Der er slet ikke 
penge til at vedligeholde husene, og 
facaderne krakelerer. Husene opvar-
mes med dårlige brændeovne, så om 
vinteren er det vigtigt at polstre og 
pakke sig ind, for det bliver rigtig koldt 
– også indendørs i de utætte huse.

Mange finder trøst i billig spiritus, og 
i dette område har cirka 60 procent af 
den voksne befolkning problemer med 
alkohol. 

Det er til områder som dette, Chil-
dren’s Missions når ud med hjælp. 
Missionen kommer med madpakker og 
brugt tøj for at hjælpe de mest sårbare 
til en lidt mere udholdelig hverdag. 

Elendighed, men også håb
Vi fylder bilen med mad og tøj og rejser 
på en lille, kroget og ekstrem ujævn 
grusvej ud til en af de mange sårbare 
familier. Her bor en arbejdsløs enlig 

mor med fem børn.
Moren viser os rundt i huset og 

haven. Hun viser de høns, der lægger 
æg til familien og valnøddetræet, der 
giver en god høst hvert år. Men vi ser 
også revnerne i husets vægge og det 
primitive køkken uden rindende vand. 
Toiletbesøgene foregår på et udendørs 
das, som er lige ved at falde sammen. 
Når det har regnet, kan familien tage 
bad i en selvbygget udendørs bruser, 
hvor regnvandet samles og anvendes. 
Men det kan kun lade sig at gøre om 
sommeren. Om vinteren er det ikke en 
mulighed. 

Moren fortæller om frustrationen, 
når pengene ikke rækker til at brød-
føde børnene, og når der ikke er penge 
nok til at købe nyt tøj i takt med, at det 
gamle bliver slidt og går i stykker.

Nyt sæt tøj
Men ikke alt er håbløst. Denne kvinde 
holder sig væk fra spiritus, børnene 
kan lide hinanden og virker glade på 
trods af snavset og de primitive omgi-
velser. De ældre børn går i skole med 
det formål at få et arbejde i fremtiden 
og kunne forsørge sig selv.

Det brugte tøj vi har med, er indsam-
let i Sverige og sendt til Ukraine med 
lastbil. Det koster lidt i forsendelsesom-

kostninger, men det er enormt værdsat 
af modtagerne. Tøj er dyrt i Ukraine, og 
hver beklædningsgenstand, vi giver, 
bliver brugt. Nu kan alle børnene i 
denne familie få et nyt sæt tøj.

Vi har også medbragt en pakke med 
basale fødevarer som mel, sukker, ris 
og madolie. Det falder tydeligvis på et 
tørt sted i det næsten tomme køkken.

Hjælp med værdighed
Bilen vender tilbage til Children’s Mis-
sions kontor og lager i Lavriv uden for 
Lutsk i det vestlige Ukraine. Her arbej-
der 10 personer med at formidle hjælp 
til udsatte mennesker. De får hjælp af 
en række volontører.

Tøjet fra Sverige hænges på bøjler og 
sorteres efter størrelse. Både på lageret 
i Lavriv og i depoterne rundt omkring i 
Lutsk kan folk få lov at komme forbi og 
prøve tøjet:

– Vi ønsker at distribuere tøj med 
værdighed, så de, der har brug for 
vores hjælp, selv kan vælge hvilket tøj, 
der passer til dem. Vi ønsker, at de skal 
være glade og se hjælpen som en gave 
fra Gud. Gud er god og giver altid det 
bedste, og det vil vi også gøre. Når de 
er glade, er vi også glade, lyder det fra 
Lyudmila Lonyuk, der er missionsleder 
i Ukraine.                                 EVA RUDERSTAM

FAKTA 
CHILDREN’S MISSION  
I UKRAINE
 » Samarbejder med 300 organisationer, 

regeringer, kirker og skoler.
 » På mindre end 25 år er 8.000 tons hu-

manitær bistand blevet distribueret.
 » Den humanitære bistand består af tøj, 

mad, medicin, medicinsk udstyr og 
handicaphjælp.

 » Hvert år modtager 200.000 mennesker i 
Ukraine hjælp fra Children’s Mission.

 » Hjælper med medicin og mad til syge 
udsatte børn, der er endt på hospitalet.

 » Arbejder med No Corruption Generati-
on for at give børnene et nyt tankesæt 
og en fremtid uden korruption.

 » Arbejder med sommerlejre for udsatte 
børn, herunder lejren i Dubechno.

 » Arbejder i fængsler med bibelundervis-
ning og driver et rehabiliteringshjem 
for tidligere fanger.

Ønsker du at være med til at hjælpe? 
Overfør via: MobilePay: 80 574 
Giro: 921-6464 eller  
Netbank: 2256 Konto: 6445 550 599. 
Mærk overførslen ”Julegave”.  
Tak for dit bidrag!

Hjælp til sårbare  
familier i Ukraine
Hvor ender alt det tøj, vi samler ind? Hvem får pengene, der 
øremærkes til fødevarepakker i Ukraine? Children’s Missions 
medarbejdere er fulgt med hjælpen ud til de udsatte familier.

4 w w w . c h i l d r e n s m i s s i o n . d k



U K R A I N E

LYUDMILA LONYUK, som leder arbej-
det i Ukraine, er en nøgle person 
i planlægningen af juleiniti-
ativet.

– Sammen med lokale 
kirker planlægger vi at 
distribuere 4.000 fødeva-
repakker i syv regioner i 
Ukraine. Jeg kan godt lide 
at samarbejde med kirkerne, 
så vi ikke går glip af den største 
julegave: Jesus, fortæller hun og 
tilføjer:

– Alene i vores kirke har vi to store 
møder, hvor vi når omkring 600 udsatte 
børn. Vi samarbejder også med sociale 
myndigheder, skoler og børnehaver, 
og vi rejser ud til fattige landsbyer og 
ud deler madpakker.

Children’s Mission vil også uddele 
næsten 4.000 jule gaver til ud-
satte børn. Det er gaver, der 
både kommer fra Children’s 
Missions givere og den 
tyske hjælpeorganisation 
Humedica.

Sidste jul sørgede 
Child ren’s Mission for, 
at patienterne på flere 
hospitaler fik et ordentligt 

Det bliver en intens jul for Children’s Mission i Ukraine. Planen er at arrangere mellem  
350 og 400 julesamlinger og nå ud til over 30.000 mennesker med en julehilsen, der vil vise,  

at nogen tænker på dem og ønsker at give dem en julegave eller en madpakke.

En sista hälsning som gör skillnad!
Har du förlorat någon som betytt mycket för dig?
Hedra minnet genom en minnesgåva till Barnmissionen.
Då hjälper du samtidigt utsatta barn till ett bättre liv.

Nu kan du beställa och betala din minnesgåva direkt på vår  
hemsida www.gava.barnmissionen.se/produkt/minnesgava.
Du får ett fint minnesblad med en personlig hälsning som du  
kan skriva ut själv eller be oss att skicka till mottagaren.
Du kan också höra av dig till oss på epost info@barnmissionen.se 
eller tel 040-689 30 40 så skapar vi din minnesgåva tillsammans.

julemåltid. Sådan bliver det også 
i år. Children’s Mission arran-

gerer julemiddage på fem 
forskellige hospitaler, samt 
på flere børnehjem og reha-
biliteringshjem.

– Det var så værdsat sid-
ste jul! Folk var så taknem-

melige! Unge fra kirkerne 
besøgte sam tidig sygehusene 

og sang julesange for patienter-
ne, fortæller Lyudmila Lonyuk.

I forbindelse med julen, afholdes 
der også hundredvis af julefester. 

Lyudmila Lonyuk fortæller, at de 
holder mellem 350 og 400 julefester, 
hvor de uddeler mellem 5.000 og 
7.000 fødevarepakker. Der vil også 

være julefester i ni forskellige 
fængsler.

– Vores opgave er at 
tilrettelægge, og så hå-

ber vi, at Gud vil sørge 
for, at vi får penge 
til arbejdet gennem 
alle de vidunderlige 
givere, som Children’s 

Mission har, afslutter 
Lyudmila Lonyuk.

EVA RUDERSTAM

Julehilsen til 30.000 personer

En sista hälsning som gör skillnad!

Har du förlorat någon som betytt mycket för dig? 
Hedra minnet genom en minnesgåva till Barnmissionen. 
Då hjälper du samtidigt utsatta barn till ett bättre liv.

Nu kan du beställa och betala din minnesgåva direkt på vår 
hemsida www.gava.barnmissionen.se/produkt/minnesgava. 
Du får ett fint minnesblad med en personlig hälsning som du 
kan skriva ut själv eller be oss att skicka till mottagaren.
Du kan också höra av dig till oss på epost info@barnmissionen.se 
eller tel 040/689 30 40 så skapar vi din minnesgåva tillsammans.
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O P P N A  H J A R T A T

DA ”ÖPPNA HJÄRTAT”-foreningen blev 
registreret i 1986, handlede det slet ikke 
om genbrug. Formålet var at evange-
lisere i de nordiske lande og samtidig 
hjælpe Children’s Mission. Men i 1993 
fik foreningen et helt nyt fokus. Da hav-
de Children’s Mission haft nogle hårde 
år på grund af høje renter og inflation. 

– Vi kæmpede økonomisk for vores 
overlevelse. Vi fik ikke nye givere, og 
vi skulle hurtigt finde penge for kunne 
fortsætte med at hjælpe folk i nød og 
ikke gå konkurs, siger Bo Wallenberg.

Da Children’s Missions grundlægger, 
Sigvard Wallenberg, fik at vide, at 
andre hjælpeorganisationer 
havde investeret i genbrugs-
butikker med meget fine 
resultater, var han ikke sen 
til at hoppe på toget selv.

Den 1. oktober 1993 fik 
”Öppna Hjärtat” adgang 
til et lokale tæt på 
Värnhemstorget 
i Malmö. Det 
blev starten 
på en intens 
tid.

Tømte en politibygning
– Vi havde ingen ting at sælge, in-
genting. Men så læste jeg i avisen, 
Sydsvenskan, at politigården i Da-
vidshall skulle lukke. Jeg ringede til 
politichefen og fortalte, at vi ville åbne 
en genbrugsbutik og spurgte, om de 
havde nogle møbler, vi kunne få. ”Ja, 
kom bare! Jeg har tre etager og flere 
hundrede værelser,” svarede han. Så vi 
fik lov at tømme hele huset for møbler, 
fortæller Lea Kankaanpää, som blev 
”Öppna Hjärtats” første butikschef.

Sigvard Wallenberg gik i gang med 
arbejdet, ringede til regimentet 

og overtalte dem til at sende 
militært personel, som kunne 
hjælpe med at tømme politi-
stationen. I tre-fire dage blev 
møbler transporteret i militæ-
re lastbiler fra politigården til 
et lager i Oxie, som Chil-

dren’s Mission havde 
lejet til at opbevare 

alle møblerne.
– Det var fanta-

stisk! Jeg smurte 
madder til 
militæret, som 

havde fået en lidt anderledes opgave, 
husker Lea Kankaanpää.

”Et mirakel, at det lykkedes”
Den øvrige butiksindretning fik Sig-
vard Wallenberg og Lea Kankaanpää 
doneret af andre butikker, og snart 
blev den nye genbrugsbutik markeds-
ført gennem avisannoncer, lokalradio, 
kirker og sogne.

– Vi åbnede op til julen 1993. Vi hav-
de hele butikken fuld af ting. Alt var 
pyntet og klart, og mange mennesker 
kom forbi. Det var et mirakel, at det 
lykkedes, siger Lea Kankaanpää.

Lea havde tidligere arbejdet i den 
økonomiske afdeling i Children’s 
Mission. Nu blev hun ”Öppna Hjärtats” 
første butikschef med ansvar for butik-
ken og de ansatte, som var i aktivering. 
Men at være den eneste butikschef var 
hårdt:

– Jeg var ofte nødt til at tage alene 
ud og hente flere møbler, og var jeg 
uheldig, skulle de hentes i en lejlighed 
på fjerde sal uden elevator.

Det var svært at få butikken til at 
give et godt afkast til Children’s Mis-
sion. Men butikken kom til at betyde 

.. ..

Tøm en politibygning med 300 værelser for møbler. Det var en af udfordringerne, da den første 
”Öppna Hjärtat”-butik startede i Sverige i 1993. Sigvard Wallenberg ringede til militæret, som 
rykkede ind og hjalp. Siden har ”Öppna Hjärtats” genbrugsbutikker indbragt store summer til 
udsatte børn rundt omkring i verden.

Sådan startede vores 
første genbrugsbutikker

Lea Kankaanpää.6 w w w . c h i l d r e n s m i s s i o n . d k



rigtig meget for de ansatte, der gen-
nem butikken fandt vej tilbage til ar-
bejdsmarkedet. Gennem projektet Bryd 
Mønstret fandt omkring 60 udsatte 
kvinder vejen tilbage til samfundet.

– Vi mødte så meget lidelse. Men 
projektet Bryd Mønstret var sjovt og 
hjalp mange kvinder. Nogle voksede til 
stjerner og kunne bagefter gå ud og få 
almindelige jobs. I flere år fik jeg breve 
og telefonopkald fra folk, der fortalte 
mig, hvordan deres liv havde foran-
dret sig, og som takkede for alt det, 
projektet havde gjort for dem, siger Bo 
Wallenberg.

Lejeforhøjelse på 400 procent
I julen 2005 kom dødsstødet:

– Ejeren hævede vores husleje med 
400 procent fra den ene dag til den 
anden. Der skulle bygges et indkøbs-
center og huslejepriserne i området 
steg pludselig kraftigt. Det år var bu-
tikkens fortjeneste kun 20.000 kr., så i 
praksis betød det, at huslejestigningen 
ville sætte butikken konkurs. Jeg gik i 
panik og gik hjem og græd, fortæller Bo 
Wallenberg.

Bos ven, Thomas Ardenfors, fik 

ham til at indse, at der kunne være en 
mening med det, der skete, og at Gud 
måske ville have ham til at lede efter 
et større lokale, hvor butikken kunne 
udvikle sig og vokse. Samtidig med 
at Bo gik på udkig efter et nyt lokale i 
området, gik han til lejeorganisationen 
og fortalte om huslejestigningen.

– Jeg gik rundt i hele området og 
talte med andre lejere om deres hus-
lejer. Så ringede jeg til medierne – både 
aviser og tv – og fortalte, at udleje-
ren havde hævet lejen så meget, at 
Children’s Mission måske var tvunget 
til at gå konkurs. Og alle de penge, vi 
skulle bruge på advokat i kampen mod 
ejendomsfirmaets stjerneadvokat, ville 
blive taget fra udsatte børn.

Flytningen betalt
Da stjerneadvokaten ankom, blev hun 
mødt af et stort presseopbud. Bo præ-
senterede, hvad lejen kostede for andre 
butikker, indtil advokaten bad om et 
personligt opkald.

– Advokaten spurgte, hvad det ville 
koste at slippe af med dette spektakel. 
Jeg svarede, at vi ønskede 200.000 kro-
ner i erstatning, og at flytningen til nye 

lokaler blev betalt. Det gik de med til, 
og da vi fandt nye lokaler på Friisgatan 
i Malmö, betalte ejendomsfirmaet hele 
flytningen og 200.000 kr. til indretning 
og øvrige omkostninger.

På Friisgatan fik ”Öppna Hjärtat” det 
løft, de havde længtes efter, og det før-
ste år havde butikken et overskud på 
680.000 kroner til Children’s Missions 
arbejde. 

– Vi indså, at vi var på rette vej. 
Vi havde bare haft vores butik det 
forkerte sted. Nu fik vi et rygstød til at 
fortsætte, fortæller Bo Wallenberg. 

Siden da er ”Öppna Hjärtat” vokset 
og har udviklet sig meget. I dag er der 
butikker i både Malmö, Löddeköpinge, 
Ystad og Osby. Butikkerne donerer 
årligt cirka 2 millioner kroner til Chil-
dren’s Missions arbejde. 

EVA RUDERSTAM

.. ..

Samarbejd med  
”Öppna Hjärtat”!
Tænker du på at starte en genbrugsbutik? 
Eller søger din genbrugsbutik en sam-
arbejdspartner? Kan du forestille dig at 
samarbejde med ”Öppna Hjärtat” og der-
med støtte Children’s Missions arbejde? 
”Öppna Hjärtat” samarbejder med flere 
genbrugsbutikker, men også med kirker 
og andre frivillige, der er interesserede i at 
sælge brugte varer.. 

Er du interesseret, kontakt venligst 
info@barnmissionen.se eller henvend 
dig direkte til ”Öppna Hjärtats” formand 
Lennart Lindstedt på lennlind@live.se.

”Öppna Hjærtat” fik alle de gamle møbler, da politihuset i Davidshall i Malmö blev lukket.

Nogle voksede til stjerner 
og kunne bagefter gå ud 

og få almindelige jobs

w w w . c h i l d r e n s m i s s i o n . d k  7



K E N Y A

Den 28. januar var en skæbnesdag for folket i Kijijis slumområde i Kenyas hovedstad, Nairobi. En enorm 
brand ødelagde på kort tid slumkvarteret og 5.000 personer – børn og unge, kvinder og mænd – blev 
hjemløse. Nu har ofrene fået hjælp.

Children’s Mission startede hurtigt  
en indsamling og rejste næsten 46.000 
danske kroner til ofrene. Children’s 
Mission Africa besøgte i foråret de 
ramte familier og gav dem hjælpepak-
ker, såkaldte ”dignity kits”, der blandt 
andet indeholder hygiejneartikler og 
køkkenudstyr.

Over 300 familier fik hjælp. Lederen 
for Children’s Mission Africa, Wan-
jau Nduba, prædikede evangeliet og 
opmuntrede familierne. En række 
frivillige hjalp med at pakke og uddele 
hjælperpakkerne.

– Det var opmuntrende at se, hvor 
glade folk blev, da de fik hjælp, siger 
Rosemary Wanjiru fra Children’s Mis-
sion Africa.

Fik to ekstra børn
Zeripha Nyambura mistede sin søster 
i branden. Siden har hun taget søste-
rens børn til sig, og hendes egen søn 
har nu fået nye to søstre, Fantasia og 
Leah.

Zeripha er taknemmelig for, at hun 
nu sikkert kan opbevare drikkevand og 
takker for hjælpen med at etablere et 

nyt køkken. Det vil spare hende meget 
tid og hjælpe hende med hendes øvrige 
pligter.

Nyt køkkenudstyr
Ruth Moya er nu en glad og taknem-
melig mor. Siden branden, har hun for-
søgt at skaffe nyt køkkenudstyr. Takket 
være hjælpen fra Children’s Mission, 
kan hun nu opbevare rent drikkevand, 
så hun kan tilberede mad til sin familie 
på en hygiejnisk måde og beskytte 
dem fra sygdom, så hendes baby kan 
vokse sig sund og stærk.

Hjælp til brandofre i Nairobi
KENYA

Ruth. Zeripha.

Branden ødelagde Kijiji-
slumområdet og 5.000 
mennesker blev hjemløse.

AFRICA
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D E V E N T

Mohammed lærer børn at male
24-årige Mohammed Mwaruwa 
er kunstner, og har malet siden 
han var ni år gammel. Selvom 
han allerede lavede fantastiske 
malerier, da han gik i skole, tro-
ede han ikke, at han ville kunne 
tjene penge på sin kunst. Ikke 
før han sluttede sig til iværksæt-
teruddannelsen hos Children’s 
Missions partner EPTF i Kenya.

Dér ændredes hans tankegang, og han 
fik en længsel efter at leve af at udbre-
de sin viden og gave. Efter iværksæt-
teruddannelsen begyndte Mohammed 
at lave mere professionelle malerier 
og sælge dem. Han havde ingen særlig 
målgruppe, men hans mentor opfor-

drede ham til at vinde anerkendelse 
ved at lave malerier om samfunds-
spørgsmål. Op til valget i 
2017 lavede Muham-
med et vægmaleri, 
der kommunikere-
de kærlighed til 
samfundet.

I august blev 
Mohammed 
ansat til at lære 
små børn at male. 
Han underviser på 
skolen Malaika Kidz 
Fashion Academy, der 
i weekender og ferier har 
et udviklingsprogram for unge 
talenter. I august tjente Mohammed 
godt 750 danske kroner, som han 

brugte til at købe de maleredskaber, 
han manglede. En af Kenyas store 

aviser skrev en artikel om 
Mohammed og brugte 

hans historie som en 
rollemodel for an-

dre børn og unge 
med kunstnerd-
rømme.

Mohammed 
markedsfører sine 

kunstværker på de 
sociale medier, og 

han laver også arm-
bånd. Han drømmer 

om at drive et kunstgal-
leri, hvor han kan fremvise sin 

kunst, mens han underviser fremtidige 
kunstnere.

Tro og to geder har forvandlet Witness’ liv
En personlig tro på Jesus og praktisk hjælp i form af et par geder  
har forvandlet livet for Witness Mwafulirwa i Malawi.

Witness Mwafulirwa 
oplevede, at livet var 
meget svært og søg-
te desperat efter 
forandring. Da 
Navigatørerne 
kom til hendes 
by og fortalte om 
Jesus i 2010, åb-
nede Witness sit 
hjerte for Jesus og 
begyndte på Navi-
gatørernes discipelud-
dannelse.

– Livet føltes så håbløst og 
usikkert. Min mand mishandlede mig 
fysisk og forlod mig, da børnene var 
helt små. For at kunne forsørge mine 
seks børn alene, arbejdede jeg så hårdt, 
jeg kunne på gården. Nogle gange måt-
te jeg tigge om mad, så mine børn ikke 
skulle falde sultne i søvn. Jeg følte, at 
jeg mistede min værdighed og respekt 
i landsbyen, fortæller Witness.

Nogle gange kom børnene ikke i sko-

le, fordi Witness ikke havde 
råd til at betale skole-

afgift og for skoleuni-
former. Børnene var 

underernærede og 
havde ingen ste-
der at tage hen.

- Da jeg lukke-
de Jesus ind i mit 

hjerte, ændrede alt 
sig. Jeg fik motiva-

tion og håb, og jeg 
begyndte at fortælle 

andre om Jesus.
I 2012 gik Witness med i et 

iværksætterprogram, og takket være 
Children’s Missions givere, fik hun to 
geder. To gange om året fik gederne to 
kid hver.

– Jeg solgte seks af de første kid, 
købte skoleuniformer til mine børn og 
kunne endelig sende mine børn tilbage 
i skole. Derefter gav jeg to geder til 
mine naboer, fordi de også havde brug 
for hjælp, fortæller hun.

Witness og de andre landsbyboere 
er fortsat med at uddele deres kid, 
og i dag har alle familier i landsbyen 
geder, takket være de første to geder, 
som Witness og andre landsbyboere 
modtog i 2012.

At Witness’ liv har forandret sig er 
mærkbart på mange måder. Hun har 
genvundet respekten hos de andre 
landsbyboere. Atmosfæren i hele 
landsbyen er ændret. Witness’ livsfor-
vandling er blevet et frø af håb, som 
andre har taget til sig. Landsbyboerne 
er blevet mere hjælpsomme over for 
hinanden, og andre kvinder er også 
blevet motiveret til at engagere sig og 
at hjælpe andre.

Selv i Witness’ egen familie ses for-
vandlingen:

– Min mand har set, hvordan mit liv 
er blevet forvandlet efter, at Jesus flyt-
tede ind i mit hjerte. Nu har han også 
givet sit liv til Jesus, slutter Witness 
Mwafulirwa, der nu har håb for frem - 
 tiden.                                     CHELIMO NJOROGE

KENYA

MALAWI
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F I L I P P I N E R N E

I FORÅRET HJALP Children’s Mission 
Philippines 825 familier, som var eva-
kueret efter et vulkanudbrud. Men en 
ulykke kommer sjældent alene.

– I juli og august blev vores nær-
område oversvømmet flere gange på 
grund af kraftigt nedbør. Mange men-
neskers boliger og ejendele blev øde-
lagt. I den forbindelse hjalp vi næsten 
10.000 mennesker med madpakker, 
medicin og brugt tøj, fortæller Eva-
Mari Blomqvist fra Children’s Mission 
Philippines.

I september blev den nordlige del af 

Filippinerne ramt af den værste tyfon 
i verden i år. Takket være myndighe-
derne, der evakuerede folk i risiko-
områderne, blev mange liv reddet. 
Men de materielle skader var store, og 
mange huse faldt sammen i mere end 
40 jordskred. Ris og majsafgrøder blev 
ødelagt såvel som store dyrkningsa-
realer.

Children’s Mission Philippines gik 
ind i det ramte område og hjalp 160 
familier, i alt 800 personer, på to eva-
kueringscentre.

– Vi uddelte tæpper, sovemåt-

ter, tallerkener, bestik, undertøj og 
hygiejne artikler. Det kan virke som 
en lille hjælp til mennesker, der har 
mistet alt, men sammen med den 
hjælp, de har modtaget fra andre orga-
nisationer, betyder det meget for de, 
der modtager hjælpen, siger Torbjörn 
Blomqvist.

Children’s Mission har i forbindelse 
med katastroferne også bidraget med 
at oprette ”børnevenlige områder”, 
hvor børnene kan lege og have det 
sjovt, og dermed reduceres risikoen for 
traumatisering.

Katastrofehjælp 
til Filippinerne

På kort tid har Filippinerne lidt under flere naturkatastrofer, ikke mindst tyfonen Mangkhut, 
der dræbte 127 mennesker og gjorde mange mennesker hjemløse. Children’s Mission har 
hjulpet tusindvis af ofre, både i nærområderne og i den nordlige del af Filippinerne.
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F I L I P P I N E R N E

Svampedyrkning som 
forretningsidé
At drive egen virksomhed giver udsatte mennesker 
i Filippinerne mulighed for at tjene penge, så de kan 
forsørge deres familier. Aileen Andrade og Jacinta 
Cabrera har fået en usædvanlig forretningsidé.  
De er begyndt at dyrke svampe.

1.200 MENNESKER i Filippinerne deltager i Children’s Missions udvik-
lingsprojekt ”Unite, Learn and Empower” (ULE). Mange lykkes med 
deres virksomheder, hvilket betyder, at familien får mad på bordet, 
at børnene kan gå i skole, og at forældrene føler, at de er noget værd - 
både for deres familie og som filippinske borgere.

Dyrker østershatte i poser
Aileen Andrade var genert, da hun først kom med i projektet, men i 
dag er hun en af vores bedste mentorer og en inspiration og rollemo-
del for andre kvinder.

Takket være inspirerende foredragsholdere blev Aileen og nogle af 
hendes naboer interesseret i svampedyrkning. Dette er et nyt og uprø-
vet koncept, fordi der mangler dyrkbar jord i et bymiljø. Men østers-
hatte kan dyrkes i poser på hylder i et mørkt og fugtigt rum.

– Der har været lige så mange tilbageskridt som fremskridt indtil 
nu. Men jeg har lært ikke at give op efter det første og andet forsøg, 
men at give det en chance til, siger Aileen.

Nu fungerer svampedyrkningen ganske godt, og Aileen tjener hver 
dag penge på de svampe, hun sælger.

Tre tilbageslag
Jacinta Cabrera forsøger sig også med svampedyrkning. Hun har op-
levet mange tilbageslag i hendes forsøg på at få en rimelig indkomst 
gennem sit foretagende.

Først blev hendes svampekultur forurenet, ved det næste forsøg fik 
hun mug på svampene, og ved det tredje forsøg gik der orme i svam-
pene. Man skulle tro, at hun ville give op, men Jacinta gjorde et forsøg 
til. Nu har hun kunnet høstet flere gange og har flere på vej. Efter 
høsten tørres svampene og pakkes i poser, så de kan transporteres ud 
til de ventende kunder. 

EVA-MARI BLOMQVIST

Dette er historien om Chabelita fra et af lossep-
ladserne i udkanten af Manila, hvor Children’s 
Mission arbejder med blandt andet mobilklink 
og underernæringprogram.

CHABELITA VAR TO ÅR gammel, da hun og hen-
des tre søskende blev forladt af deres mor. Faren 
var desperat og vidste ikke, hvordan han skulle 
håndtere situationen med både at arbejde for at 
forsørge familien og samtidig passe børnene.

En dag beslutter han at opsøge sin søster og 
hendes familie. Dér finder han ud af, at søster-
ens mand er fængslet for mord på en slægtning. 
Søsteren, som allerede har to egne børn at tage 
sig af, forsørger sin familie ved at sortere skrald.

På trods af den vanskelige situation for både 
faren og hans søster og deres familier beslutter 
de, at søsteren skal tage sig af brorens børn, og 
at han vil arbejde så meget, han kan, og bringe 
pengene til søsteren og alle børnene.

Første gang, jeg møder Chabelita, er der gået 
to uger siden, hun var nødt til at flytte til sin 
faster. Hun er tryg og tilfreds i sit nye miljø, som 
de fleste dog nok ville anse for uegnet for børn 
at bo i. Familien bor meget enkelt i et skur-
lignende hus uden elektricitet, vand eller toilet. 
På trods af den ubehagelige situation, hun er 
havnet i, er hun stolt, når hun fortæller om Cha-
belita og hendes søskende, og vil virkelig passe 
på dem og hjælpe dem på enhver måde.

Takket være støtte fra den mobile klinik 
har de adgang til gratis sundhedsydelser og 
undervisning i, hvordan man laver god, billig 
og ernæringsrig mad. Når Chabelita er fire år 
gammel, og det er på tide for hende at starte for-
skole, kan hun som mange andre børn allerede 
har gjort, indgå i Children’s Missions sponsor-
program for at det bliver økonomisk muligt for 
hendes familie at lade hende studere.

EVA-MARI BLOMQVIST

Chabelita – forladt  
men ikke opgivet

Aileen Andrade. Jacinta Cabrera.
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P A K I S T A N

FAKTA
MURSTENSSLAVER

 » Børn af murstensslaver har 
betydeligt større risiko for at 
få kronisk bronkitis, astma og 
tuberkulose end andre.

 » Piger, som arbejder på teglfab-
rikkerne, er ofte fejlernærede, 
og dobbelt så mange piger som 
drenge er undervægtige.

 » 68 procent af drengene og 76 
procent af pigerne mellem 10 
og 14 år går ikke i skole. 

Kilde: ILO (International Labour  
Organization/Den Internationale 
Arbejdsorganisation)

Snart vil børnene på Rasta Foundations skole for murstens-
slaver kunne lege i deres frikvarterer. Mange gav en gave 
under Children’s Missions indsamling til en skolegård med 
legeplads, og snart bliver skolegården til virkelighed.

Takket være givernes bidrag har 
Children’s Missions partner, Rasta 
Foundation, været i stand til at købe 
en tom nabogrund til skolen, som vil 
være perfekt til skolegård og legeplads. 
Nu indledes arbejdet med at forberede 
grunden, købe legeredskaber og bygge 

en legeplads med blandt andet gynger 
og rutsjebaner. På grunden vil der også 
dyrkes grøntsager, som kan bruges til 
børnenes skolemad.

Tak for din hjælp til at give børnesla-
verne fra murstensfabrikkerne en lys 
fremtid!

Myndighederne i Punjab-området i det 
nordlige Pakistan har besluttet at lukke 
murstenfabrikkerne fra den 21. oktober 
til den 31. december af miljømæssige 
årsager, fordi røg fra fabrikkerne fører 
til store udslip.

For arbejderne er dette en katastrofe. 
Når fabrikkerne er lukkede modtager 

de nemlig ingen løn. Mustensslaver 
befinder sig på bunden af samfundet i 
Pakistan, og det er derfor næsten umu-
ligt at finde andet arbejde.

– Hvordan skal de overleve? Hvor-
dan kan de tjene penge? Hvordan skal 
børnene få noget at spise? Murstens-
slaverne har ingen andre jobmulighe-

der. De vil blive efterladt uden ar-
bejde, uden penge og uden mad, siger 
Shamoun Chand, der startede skolen 
for murstensslavernes børn, som 
Children’s Mission støtter.

– Hjælp os med at bede for mur-
stensslaverne, om at Gud vil hjælpe 
dem gennem denne tid, tilføjer han.

Murstensslaverne mister deres indkomst
Nu er livet for murstensslaverne blevet endnu værre. Myndighederne har lukket fabrikkerne i 
to og en halv måned. Imens står arbejderne helt uden indkomst.

FO
T

O
:  

FA
N

C
Y

C
R

A
V

E.
C

O
M

, P
EX

EL
S.

C
O

M

Når murstenfabrikkerne 
lukkes ned, bliver arbej-
derne arbejdsløse.

Nu får Rasta en skolegård med legeplads
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P A K I S T A N

Vi stödjer Barnmissionen!
“Husbil ger en känsla av frihet. Tack vare vår positiva utvecklingstrend och 
lojala kundkrets kan vi hjälpa utsatta barn att genom en trygg tillvaro få en 
framtid där drömmar, mål och frihet är möjligt. Vi stödjer därför Barnmis-
sionen i deras livsviktiga arbete att hjälpa barnen – vår framtid.” 

VD, Aner Engstrand

www.hymercenter.se

Stemmer  
fra Rasta
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R U M AE N I E N

– VI TROR PÅ AT hjælpe romaerne på 
stedet i Rumænien. At være tigger 
uden for forretninger i Danmark og 
andre lande er ikke en god løsning. Så 
er det meget bedre at finde løsninger 
for dem derhjemme – og det er det, vi 
arbejder på, fortæller Andrei Brie, som 
leder Children’s Missions partnerorga-
nisation Prison Fellowship Romania.

Han fortæller, at organisationen ar-
bejder tæt sammen med otte romerske 
lokalsamfund og når ud til 2.000 fami-
lier, der lever i fattigdom og sårbarhed. 
Rumænske familier er ofte udelukket 
fra det sociale liv. De befinder sig i ond 
cirkel med fattigdom, dårlig sundhed, 
høj arbejdsløshed, lavt uddannelsesni-
veau og dårlige boligforhold.

Håb for fremtiden
– Vi når ud med humanitær hjælp i 
form af mad, tøj, sko, legetøj, medicin, 
køkkenudstyr og møbler. Samtidig 
giver vi romaerne et håb om fremtiden. 
En stor del af den humanitære hjælp 
kommer fra Children’s Mission.

Nøglen til at hjælpe romaerne ud 
af den onde cirkel er at investere i 
uddannelse. De, der klarer sig godt i 
skolen, har mindre risiko for at ende i 
kriminalitet.

– Vi ønsker at opmuntre de roma-
børn, der er interesserede i skolen. 
Derfor uddeler vi ofte skoleredskaber. 
Alle børnene får en gave, men vi giver 
lidt ekstra til dem, der klarer sig godt 
i skolen, for at fremhæve dem som et 
positivt eksempel for de andre elever, 
siger Andrei Brie.

Hjælp til fangernes familier
Prison Fellowship arbejder også meget 
med fanger og deres familier.

– Det er ikke børnenes skyld, at 
forældrene har truffet nogle forkerte 
valg i livet. Når faren er i fængsel, har 
moren og børnene ikke noget at spise. 
Så dér går vi ind og hjælper familierne. 
Det er vigtigt, at vi gør, hvad vi kan for 
at forhindre, at børnene ender i samme 
situation som forældrene.

Før jul bliver der gjort en stor indsats 

for børn af fanger. Sammen med Angel 
Network distribuerer organisationen 
julegaver fra fængslede fædre og mød-
re til deres børn.

– Arbejdet vokser år efter år. Sidste 
jul nåede vi ud til 9.000 børn med 
hjælp fra mere end 300 frivillige og 
kollegaer, forklarer Andrei Brie.

Prison Fellowship Romania driver 
også et rehabiliteringshjem for tidlige-
re fanger for at hjælpe dem ud i  
samfundet, så de ikke vender tilbage 
til det kriminelle miljø. De driver et 
center for hjemløse og to dagscentre 
for børn. I et suppekøkken serveres 
der måltider tre gange dagligt til 
hundred vis af mennesker. Organisa-
tionen hjælper skoler og hospitaler og 
sam arbejder med andre hjælpeorga-
nisationer for at nå så mange sårbare 
familier som muligt.

– Men intet af dette ville have været 
muligt uden Guds velsignelse og uden 
hjælp fra vores trofaste partnere, kon-
kluderer Andrei Brie.

 EVA RUDERSTAM

Romafamilier får hjælp hjemme
2.000 romafamilier i Rumænien får hjælp af Childrens Mission’s  

partnerorganisation Prison Fellowship Romania. Ved at hjælpe dem i deres  
hjemland undgår man, at forældrene rejser til udlandet og tigger.

Mihai Baltaga, Bo Wallenberg og Andrei Brie.
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M O L D O V A

Fortællinger fra Moldova
I Moldova driver Children’s Mission et dagcenter, hvor børn fra udsatte familier med store 
behov får varm mad, lektiehjælp og kan deltage i aktiviteter. Blandt børnene er Alexandra, 
Daniel og Nadea.

ALEXANDRA

Altid med et smil
Alexandra kommer fra en socialt udsat familie. 
Hendes forældre arbejder i udlandet, mens hen-
des moster og storebror tager sig af søskende-
flokken på seks børn. Alexandra er kommet 
i Children’s Missions dagcenter, siden hun 
var seks år gammel. Nu går hun i fjerde 
klasse.

Alexandra er god til musik og dans, men 
hun har svært ved at tro på sig selv. Vi 
udfordrede hende til at arrangere en sang- 
og musik konkurrence, som hun klarede rigtig 
godt. 

Da Alexandra først kom til vores center, var hun 
svær at håndtere. Hun lyttede ikke til de voks-

ne og kunne nogle gange blive voldelig. En 
adfærd, hun havde lært i familien, hvor der 
ofte var problemer.

Efterhånden som vi vandt Alexandras 
tillid, har vi set en stor forandring i  
hendes liv. Vi motiverer hende til at tro på 

sig selv og opfordrer hende til at optræde, 
fordi hun drømmer om at blive sanger.  

Vi ønsker, at hun skal forstå, at det er muligt at 
nå sine drømme og at tro på det gode.

DANIEL

Nysgerrig og social
Daniel bor sammen med sin farmor og mormor. 
Hans far arbejder i udlandet og er for det 
meste fraværende. For nylig kom han hjem 
uden penge og begyndte at drikke. Daniels 
mor har haft svært ved at finde arbejde og 
betale regningerne. Derfor rejste hun til ud-
landet og efterlod Daniel og hans lillesøster 
med deres farmor og mormor.

Daniel er et nysgerrigt og videbegærligt 
barn, der går op i at spille skak og løse svære 

matematiske opgaver. Han elsker at være sam-
men med sine venner, som han altid møder 

med et stort smil på læben.
Tidligere endte Daniels konflikter ofte i 

slagsmål, hvor han slog de andre børn. Vi 
forsøgte at tale med ham om, at konflikter 
kan løses på andre måder; med ord eller 

ved at involvere de voksne. Til sidst vandt 
vi hans tillid, og vi ser nu, hvordan Daniel 

langsomt forandres til det bedre.

NADEA

Fuld af drømme
Nadea har haft en hård opvækst. Hendes far var i 
fængsel i mange år og døde i fængslet. Hendes 
mor fik for nylig et job som opvasker på en 
restaurant. Derfor er Nadea ofte alene hjem-
me.

Nadea er en talentfuld pige, der kan lide 
at synge og danse. Hun går i sjette klasse, 
men har problemer i skolen, fordi hun bli-
ver mobbet på grund af hendes rumænske 
baggrund. Mange af hendes klassekamme-
rater kommer i vores center, så vi har opfor-
dret dem til at forsvare Nadea og hjælpe hende i 
skolen.

Nadea er bange for, at hun ifølge romaers tradition 
forventes at blive gift meget ung og dermed ikke 

kan opfylde sine egne drømme om at studere 
på universitetet og engang få sit drømmejob.

I løbet af den tid, vi har arbejdet med 
Nadea og hendes mor, er de begge blevet 
kristne. Moderen er nu indstillet på, at 
Nadea skal have lov at gøre det, der er bedst 
for hende. Det har fået Nadea til at føle 

sig meget mere tryg omkring sit liv og sin 
fremtid. 

 NATALIA MOCAN
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GIV DIN GAVE VIA:
Mobile Pay: 80574
Girokort: 921-6464

Netbank: Reg. nr. 2256 Konto nr. 6445 550 599

FØLG OS GERNE PÅ

www.childrensmission.dk
WWW.FACEBOOK.COM/CHILDRENSMISSION

MANGE TAK!
–  for din støtte til Children’s Missions arbejde

Nytt nummer: 
80574


