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Du kan ikke ændre hele verden … 
men du kan ændre hele verden  for én person

CHILDREN’s
M I S S I O N

For fire år siden var Bo Wallen-
berg, missionschef i Skandina-
visk Børnemission, første gang i 
Zambia, for at undersøge mulig-
hederne for et arbejde der. Ud-
viklingen er gået utrolig hurtig, 
så hurtig at det næsten ikke er til 
at fatte.

- Efter bare nogle få år har vi 
nu uddelt 3000 geder til fat-
tige mennesker. Vi har bygget 2 
multi-funktionele bygninger, der 
fungerer som skole og kirke. Vi 
har åbnet en syskole for fattige 
kvinder, købt bibler til de fattige, 
lært dem jordbrug samt givet så-
sæd og desuden købt 40 cykler 
til vore volontører, der arbejder 
med HIV-projektet, fortæller Bo 
Wallenberg.
- Efter en uges rejse i Zambia er 
jeg lykkelig over alt det, jeg har 
set og oplevet. Det, der har be-
rørt mig mest, er mødet med de 
fattige, der har fået vore geder. 
Gedeprojektet er virkelig lykke-
des og har i den grad påvirket 
menneskers liv. Nu har gederne 
fået kid, og de har ikke længere 
to geder, men mange. Man er 
også begyndt at sælge geder og 
dermed får man råd til et bedre 
liv – og børnene kan gå i skole. 
Den ekstra indkomst er en stor 
hjælp til familierne.

De elsker deres geder
- Den glæde folk viser mig er 
enorm, jeg glemmer aldrig deres 
flotte taler, sang, dans og ikke 
mindst taknemmeligheden. Fa-
milierne der passer gederne, ta-
ger hånd om børn, som har mi-
stet deres forældre grundet HIV. 
Men det er de forældreløse børn, 
der ejer gederne som de holder 
af.
 - Med små midler gør Børnemis-
sionen en stor forskel, slutter Bo 
Wallenberg.

ZAMBIA RAPPORT!



På tider hvor andre sætter far-
ten ned, for at tage på ferie og 
slappe af, så stiger aktiviteten 
i Cornesti.

Ny brønd
Da det ny multifunktionelle cen-
ter stod færdigt i 2010, var der en 
brønd, der kunne forsyne med vand 
til madlavning, vask og sanitet.
Men inden længe viste det sig, at 
omkring 50 gadebørn og 16 teen-
agere anvendte mere vand end 
brønden kunne levere. I foråret 
samlede pastor Vitalie sine frivil-
lige, og de arbejdede intensivt med 
at bore en brønd til, så nu er der 
nok vand til alle aktiviteter. 

Mad til udsatte familier
I begyndelsen af året påbegyndtes 
et nyt mad program rettet mod 20 
udsatte familier. De får en måned-
lig kasse med mad og basisvarer. 
Vort personale afleverer maden ved 
hjemmebesøg, hvor de også hjæl-
per familierne med andre behov, 
rengøring og havearbejde. Famili-
erne indbydes også til møder med 
forskellige temaer.
Vitalie fortæller, at udover den kon-
krete uddeling af mad, er det også 
af stor værdi, at mødes personligt 
med familierne. De værdsætter, at 
der er nogen, der tager tid til lytte 
og tale med dem.

NY BRØND, MADPROGRAM, 
SOMMERLEJR!

Sommerlejr
For vore gadebørn er der arrange-
ret sommeraktiviteter, med sjove 
dagsprogrammer, være ude i natu-
ren og lege, tumle, spise god mad 
og få undervisning. Dette er meget 
værdsat.

Teenagerne fra vores gennem-
gangsbolig fik mulighed for at 
tage på en ugelang lejr udenfor 

hovedstaden Chisinau. Sammen 
med flere hundrede unge fra andre 
dele af landet, har de fået praktisk 
livsundervisning, sunget, læst digte 
ved bålet og nydt det dejlige sam-
vær.
Både vore gadebørn og teenagere 
har fået gode minder for livet.

Michael Joumé
Missionssekretær

MOLDOVA



- I har givet vore børn en even-
tyrlig oplevelse, hermed vores 
varmeste tak! Disse ord gav 
direktøren for socialdepar-
tementet for børn og unge til 
vores personale, da det var tid 
til at børn fra udsatte familier 
skulle forlade Dubechnolejren 
2011. I to uger i juni var foræl-
dreløse, funktionshæmmede 
og udsatte børn på vores som-
merlejr.

Man har ikke råd
For mange familier gælder det, at 
der ikke er råd til at sende børn 
på lejr, for slet ikke at tale om, at 
holde ferie sammen. Hvem betaler 
så for rehabiliteringen af forældre-
løse børn, børn fra alkoholi-serede 
hjem, børn til stofmisbrugere eller 
hjemløse børn, der ikke har nogen 
til at tage sig af dem?

Takket være vore givere, har Bør-
nemissionens kunnet støtte 1300 
børn i at komme på Dubechnolej-
ren. Desuden har vi kunnet tilbyde 
hjælp til 297 funktionshæmmede 
børn på Sanatorierne Prosilok- og 
Dachny. 

I alt har vi støttet over 3000 børn 
på forskellige skoler og kristne lejre 
fordelt over tre forskellige regioner 
i Ukraine.

En skræmmende verden
- Fra havet af tusindvis af strålende 
børneansigter, vil jeg gerne tage en 
enkelt dråbe frem og fortælle om 
den lille dreng Yuriy, (Indsat foto).
som I gav et fantastisk ophold i 
Dubechno, fortæller Lyudmyla Lo-
nyuk. Yuriy er en dreng på syv år, 
der bor hos sine bedsteforældre. 
Hans mor lever sit eget liv og for-
skellige fædre kommer og går. Yuriy 
er funktionshæmmet. Han er blind 
på det ene øje og han kan dårligt 
nok tale, så i begyndelsen følte han 
sig lidt ensom og usikker på lejren. 
Yuriy var som en fugleunge, der 
var faldet ud af reden, verden var 
skræmmende, og han var bange for 
alting.
Men bare efter nogle dage mærke-
des en tydelig forandring. Han op-
dagede til sin forbavselse, at men-
nesker rundt om ham behandlede 
ham med kærlighed og respekt, de 
tog sig af ham og hjalp ham, når 
han havde brug for det. Han fik nye 
venner. Han elskede at svømme i 
den lille sø sammen med de andre 
børn, han cyklede rundt på området 
og hoppede lykkelig på trampolinen 
og gyngede i timevis. Han spiste den 
velsmagende mad med stor appetit, 
og var villig til at hjælpe personalet, 
når det ønskedes.
Dette nye liv er så uvant for Yuriy, 
at han under en bibelundervisning 

om Paradis forbavset spurgte: ”Pa-
radiset bliver altså bedre en lejren! 
Er det muligt?”
Vi kan bare konstatere, at drengen 
under Guds kærlighed har foldet sig 
ud som en smuk blomst. Han har 
lukket Jesus ind i sit hjerte, og den 
før så kolde og mørke verden, som 
omgav ham, er pludselig fyldt med 
lys og varme.

En modig ørn
Ved afslutningsfesten ved bålet, 
sang lejr deltagerne og delte deres 
indtryk og minder med hinanden. 
Under bønnen om velsignelse over 
fremtiden rejste Yuriy sig og pro-
klamerede selvsikker: ”Jeg vil altid 
følge Jesus. Fra nu af vil jeg leve på 
en anden måde. Stol på det!” Or-
dene faldt så alvorligt og modent, at 
alle forstod, at den lille usikre Yuriy 
var forvandlet til en modig ørn. Vi 
er overbevist om, at alt, hvad der vil 
møde dette barn i livet, vil ordne sig 
til det bedste!

Kære faddere og givere, på Yuriys og 
de andre børns vegne, vil vi på det 
varmeste sige tak for en uforglem-
melig sommer, som I har bidraget 
til.
Må Herren belønne jer med sine ri-
geste velsignelser, sundhed og vel-
stand.
Med kærlig hilsen fra Ukraine.

EVENTYRLIG OPLEVELSE!

UKRAINE




Ja tak!

□ Jeg vil være Fadder 
□ Kr. 185,- pr. måned   
□  Andet beløb kr.                            /  pr.
□ Give en gave på kr.  
□ Have information tilsendt 

Jeg giver   □ Via PBS (udfyld bankkonto og CPR)
    □ Via giro el. bankoverførsel (udfyld CPR for at få skattefradrag)

Navn:

Adresse:

Postnr. :                           By:    CPR-Nr.:

Tlf.:    E-mail:

Bankkonto:  Reg. Nr.:              Kontonr.:

Indsendes i en lukket kuvert til:
Children’s Mission, Nørrebrogade 116, 2200 København N               Nr. 2/11

CHILDREN’s MISSION
Skandinavisk Børnemission
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2200 København N

Telefon: 72 10 01 67
  

www.childrensmission.dk
info@s-b-m.dk

Nordea Bank:
Reg. 0140  Konto 6445550599

PBS tilmelding:
 nr.: 02240971 Deb. grp. 00001

Indbetalingskort:
Kortart +71<  Debitor: +87137295

Dansk red.: Henning Geertsen
Oversættelse: Leon Have Thomsen
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Bygmesteren på det store cen-
terbyggeri holdt sit løfte, og 
den 8. september kunne man 
begynde aktiviteter. Øverste 
etage er indtil videre bare et 
stort lokale, opdeling med skil-
levægge kommer senere. Den 
første aktivitet var ”Operation 
Love”’s lejr og afslutning.

Fredag morgen den 9. september 
indtog 116 børn plus ledere den nye 
bygning på ”Hills of Grace. Det var 
børn fra forskellige områder i Ma-
nila, der har været med i ”Kiddy 
Bible Class” de sidste 12 uger. Nu 
skulle de på afslutningslejr i den 
store hal. Teltlejren blev slået op i 
den ene ende og aktiviteterne fore-
gik i den anden. Så selv om det øs-
regnede, så kunne man holde sig tør 
indendørs. Toiletter, vand og el kla-
rede denne første ilddåb og nu byg-
ges der færdigt, så forskellige konto-
rer kan tages i brug. Om alt går efter 
planen vil det være klart den første 
uge i oktober.

Mr. Padilla (Filippinsk bestyrelses-
medlem) har også indfriet sit løfte 
om 900.000 SEK til indretning og 
færdiggørelse af bygningerne. Vi gik 
i gang med projektet vel vidende, at 
det ville give et stort underskud, så 
når vi nu står med det færdige resul-
tat, er det med tak til Gud, for denne 

sum betyder at vi kan gøre anlægs-
arbejdet færdigt.

Den gamle Mobilklinik i ny 
form
Det var en stor dag, da den gamle 
mobilklinik endelig stod færdig, 
klar til at begynde et nyt liv.
Takket være Oral Care Sverige har vi 
fået mulighed for at købe nyt tand-
lægeudstyr, som nu er monteret i 
bussen. Vandtank, spildevandsbe-
holder, trykluft, langsomt og hur-
tigt bor og alt andet, der hører med 
til moderne udstyr er installeret i 
bussen, og så kunne vores chauffør 
June tage afsted til lossepladsen.

Den nye mobilklinik vil i første om-
gang komme til at tage sig af vore 
840 skolebørn, de 350 går på vore 
egne skoler, børn som SBM* sam-
men med ABC* støtter.
Vi har også en vision om at kunne 
installere et lungerøgten apparat i 
bussen, så Tuberkulose kan opda-
ges i tide. Hvis der var en eller an-
den organisation, der kunne bidra-
ge med sådant et udstyr, på samme 
måde som Oral Care har gjort det, 
så ville det kunne hjælpe mange til 
et meget bedre liv.
(*  SBM = Skandinavisk Børnemis-
sion / ABC = Islandsk samarbejds-
partner)

FILIPPINERNE

”HILLS OF GRACE” 
CENTRET ER NU IGANG!


