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Ira er blevet mor

Når jeg skriver denne leder til jer, er jeg i
Lutsk, Ukraine. Jeg er med ved Children’s
Missions store juleprogram og fejrer min
anden jul. I Ukraine fejres julen den 7. januar,
så jeg nåede at fejre både jul og nytår i Sverige, før jeg rejste hertil. Første gang jeg rejste
til Ukraine var i 1992, og da var jeg kun 26 år
gammel. Siden da er jeg rejst hertil over 200
gange, og jeg elsker befolkningen i Ukraine.

Næste dag besøgte vi Ira, der er 25 år i dag.
Mange af jer kender Ira godt, fordi Children’s
Mission i mange år har kæmpet for hendes
liv. Hun har modtaget hjælp i Sverige for
alvorlige fødselsmærker siden hun var otte
måneder gammel. De svenske læger var i
stand til at redde hendes liv, og for et par år
siden var jeg til hendes bryllup. Nu mødte
jeg Ira og hendes nyfødte datter Eva.
Både jeg og Ira fik tårer af
glæde, da vi mødtes. Det
føltes godt at holde
den nyfødte datter i
favnen og tænke, at
dette aldrig ville
have været muligt
uden Children’s
Missions givere
og det fantastiske
sundhedsvæsen,
vi har i Sverige.

Operationsbord fra 30’erne

Min rejse begyndte med et besøg på det store akuthospital i Lutsk, der har plads
til 700 patienter. Mange
nødoperationer udføres
her, herunder 500 hjerteoperationer hvert år.
Det var en chokerende
oplevelse at se, hvor lav
standarden er på deres
udstyr. OperationsbordeBo mødte Ira Shevchuk
ne er fra Anden Verdensog hendes nyfødte
krig, og det føles som om uret
Mødte Eva Kononova
datter Eva.
er skruet tilbage til 1930’erne.
i butikken
Overlægen førte mig ind i en stor
På vej hjem standsede vi ved
korridor med masser af operationsstuer. Til
en butik for at købe mad. I butikken
mit chok havnede jeg midt i en igangværenmødte vi Eva Kononova og hendes
de operation, og det eneste, jeg kunne gøre,
farmor! Eva var tre år gammel,
var at råbe til Gud for alle disse mennesker,
da vi fandt hende. Hun havde
hvis liv, lægerne forsøgte at redde. Lægerne
en alvorlig hjertesygdom og
er utroligt dygtige og gør et fantastisk stykke
blev opereret to gange i Svearbejde, men det er skammeligt, at de er nødt
rige. Første gang, da hun var
til at arbejde med så knappe ressourcer.
tre år, gik det godt, men anOverlægen appellerede til mig om at skafden gang i en alder af 13 år
fe 15 operationsborde og 15 stole, som lægertilstødte der komplikationer,
ne kunne hvile på, når operationerne varede
længe. Hvis vi også kunne skaffe betjeningsI butikken stødte Bo Wallenberg på
Eva Kononova og hendes farmor. Eva
lamper, ville det være et stort mirakel. Jeg vil
spekulerede på, hvordan hun kunne hjælpe
spørge det svenske forsvar, om de har noget i
Children’s Mission og takke alle de givere, der
overskud, vi kan få.
reddede hendes liv.
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Børn og forældre fra krisefamilier modtog fødevarepakker, julegaver og slik på socialcentret i Lutsk.

og Eva var døden nær i lang tid. Men
lægerne gjorde et fantastisk stykke
arbejde, og med Guds hjælp overlevede
hun. I dag er hun 30 år gammel og helt
rask!
Vi tog en kop kaffe sammen og græd
af glæde. Eva sagde flere gange:
”Bosse, hvordan kan jeg hjælpe
missionen og takke alle
jeres givere, der reddede
mit liv?”
Om aftenen var
jeg så glad, men
samtidig chokeret
over det, jeg så på
hospitalet. Det blev
en urolig nattesøvn.

Gribende møder på
børnehospitalet
Den sidste dag kørte vi
til børnehospitalet i Lutsk

og besøgte kræftafdelingen, intensiv
afdelingen og afdelingen med for tidligt fødte børn. Vi uddelte julegaver og
bad sammen med de børn og familier,
der ønskede det. De blev meget glade
for gaverne, men det betød mest for
dem, at vi bad sammen.
En 16-årig pige, der var på intensivafdelingen, var faldet ud ad et
vindue på syvende sal sammen med
sin 14-årige søster. Den 16-åringe
overlevede, fordi hun landede på sin
lillesøster, men søsteren døde.
Pigen kæmpede for sit liv
og lå med slanger overalt.
Hun var glad for julegaven,
men ønskede frem for alt, at vi
skulle bede for hende og familien. Tårerne løb ned ad hendes
kinder, da vi bad sammen.
En 14-årig dreng med
meget fremskreden

kræft lå med en bibel på brystet. Han
var taknemmelig for sin gave, men
bønfaldt os om at bede til Gud om helbredelse. Det var det eneste håb, han
havde tilbage.
Jeg er taknemmelig for, at vi er en
mission og ikke kun en hjælpeorganisation. Hvis jeg ikke havde haft håb om
et liv efter dette, hvor der ikke er mere
sygdom eller tårer, og hvor vi aldrig
bliver adskilt igen, ville jeg ikke være i
stand til at udføre mit arbejde.
Tak for alt, hvad I betyder for Child
ren’s Mission!

BO WALLENBERG
GENERALSEKRETÆR
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Rene del Barrio fra Children’s Mission
rejste med hjælp til de berørte områder.

Nødhjælp til hjemløse på Filippinerne
800 familier på Filippinerne har modtaget nødhjælp af Children’s Mission,
efter at jordskælv ødelagde deres hjem.
DEN 28. OKTOBER ramte et jordskælv

øen Mindanao på Filippinerne. Efter
hovedskælvet kom en lang række
efterskælv, og regionen blev også påvirket af jordskred og en mindre tyfon.
– Medierne rapporterede ikke så
meget fra jordskælvet, og vi troede
ikke, at det gjorde så meget skade. Men
en af vores medarbejdere kommer fra
området, og han kunne fortælle, at
i et område var 80 procent af husene blevet fuldstændigt ødelagt, og
beboerne manglede mad, husly, tøj og
medicin, siger Archie T. Flores, der leder

Children’s Missions arbejde på Filippinerne.
Children’s Mission besluttede at gøre
en indsats. Personalet pakkede en container fuld af telte, vand, tøj, medicin,
hygiejneudstyr, tæpper, myggenet,
husgeråd og fødevarepakker.
Den 16. november kom hjælpen
frem til området. For at nå de berørte
landsbyer kørte Children’s Mission-teamet flere timer op i bjergene,
hvor mange veje var blevet ødelagt af
jordskred.
– Røde Kors og de lokale myndig-

Mechel mistede ikke håbet

heder var ikke nået op til disse afsides
landsbyer. Vores hjælp var meget værdifuld. Ikke mindst blev teltene meget
værdsat, fordi en mindre tyfon havde
hærget.
Hjælpen fra Children’s Mission var
nok til 500 familier, mens fødevare
pakkerne rakte til hele 800 familier.
Og mere hjælp er på vej.
– Vi vil fortsætte med at hjælpe
befolkningen i disse landsbyer, hvor de
fleste af husene er blevet ødelagt. Behovene er store, siger Archie T. Flores.
EVA RUDERSTAM

Mechel.

Mechel er en 40-årig enke med tre børn. I otte år var hun
gæstearbejder i Saudi-Arabien, men i 2017 flyttede hun
tilbage til Filippinerne for at skabe en ny fremtid for sig
selv og sine børn.
MECHEL KOM I KONTAKT med Child
ren’s Mission og iværksætterprojektet
ULE og besluttede at satse på at starte
sin egen virksomhed.
Hun deltog i to forskellige jobtræningskurser: syning og klipning.
Efter træningen faldt alt på plads for
Mechel. De lokale myndigheder tilbød
hende en symaskine og en startpakke
til at fremstille tæpper, sengetøj,
gardiner og puder. Hun tog imod tilbuddet og begyndte at sy for at
tjene penge til sin familie. Samtidig

tilbød hun frisørservice i hjemmene.
Om aftenen laver hun slik i sit hjem,
som hun derefter sælger til naboer og
til en skole i nærheden.
Mechel er blevet en rigtig virksomhedsejer. Nu tjener hun nok penge til
at dække familiens behov og betale
børnenes skolepenge.
Hun har formet en fremtid – takket
være Children’s Missions iværksætterprogram og sin egen ambition om ikke
at give op, men at gribe de muligheder,
hun får.
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Monica får mad,
medicin og kærlighed
Monica er en 3-årig pige, der får hjælp fra Children’s
Missions ernæringsprogram på Filippinerne. Da Children’s
Missions medarbejdere først mødte hende, vejede hun
kun 10 kilo og målte 81 centimeter.
MONICAS MOR HAR forladt sin datter

Monica omfavner
sin julegave.

og dannet en ny familie. Monica bor
derfor hos sin bedstemor, der arbejder
ved lossepladsen.
Monicas far arbejder som bygningsarbejder, og selv om hans løn er lille,
hjælper han med at forsørge familien,
men pengene rækker ikke til. Monica
har også en lillebror, der er ti måneder
gammel, og som også er vejer for lidt.
Hver gang Children’s Missions medarbejdere besøger Monica og hendes
lillebror, bemærker de, at børnene
længes efter kærlighed og omsorg fra
deres forældre. Medarbejderne støtter

børnene med ord, smil og kram og fortæller dem, at Jesus elsker dem.
Children’s Mission hjælper også ved
at give Monica og hendes bror kosttilskudd, vitaminer og medicinsk hjælp.
De lærer også farmoren, hvordan man
laver billig, men sund mad.
Indsatsen har givet resultater. Nu
er Monica vokset til 83 centimeter og
vejer 13 kilo.
I december modtog Monica og
hendes familie en fødevarepakke, så
de havde noget at spise i julen. Monica
omfavnede sin julegave med et sammenbidt, men tilfreds ansigtsudtryk.

Vulkanudbrud
på Filippinerne
En million mennesker er blevet evakueret efter et
vulkanudbrud på Filippinerne. Children’s Mission
har sendt nødhjælp i form af tæpper, liggeunderlag,
hygiejneudstyr og medicin til 500 ramte familier.
DEN 12. JANUAR vågnede Taal-vulkanen til liv. Vulkanen, der ligger på en ø
100 kilometer syd for det centrale Manila, sprøjtede damp, aske og klippe
stykker. Røgsøjlen var mellem 10 og
15 kilometer høj. Lufthavne, skoler og
virksomheder lukkede ned, og grå aske
faldt over store områder.
Myndighederne besluttede at evakuere de områder, der lå tættest på vulkanen. Den 21. januar måtte en million
mennesker forlade deres hjem og rejse
til 586 forskellige evakueringscentre.
Filippinernes vulkanovervågning
hævede risikoniveauet til niveau 4 ud

af 5 niveauer. Det betyder, at vulkanen
kan risikere at eksplodere og forårsage
et stort og farligt udbrud.
Regeringen appellerede om hjælp til
de evakuerede, og Children’s Mission på Filippinerne var hurtige til at
reagere. De kørte med to fuldt lastede
biler med nødhjælp til tre evakueringscentre. 500 familier modtog tæpper,
liggeunderlag, myggenet, hygiejne
artikler, medicin og mad.
Children’s Missions team blev mødt
med entusiasme og taknemmelighed.
En af modtagerne sagde: ”Jeres hjælp
giver os håb”.
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Sydsudan
» Nationen Sydsudan blev
dannet i 2011, da Sudan blev
delt i to dele. I Sydsudan bor
omkring 12,5 millioner mennesker. Borgerkrig har præget
landet i lang tid. Omkring
400.000 mennesker døde i den
sidste borgerkrig. Fire millioner mennesker er flygtninge
inde i landet eller i et af nabolandene.

CHILDREN’S MISSIONS
ARBEJDE VOKSER

Nyt land:
Sydsudan

Nu går Children’s Mission ind i et nyt land. Sammen med andre
hjælpeorganisationer og kirker vil vi arbejde for fred og forsoning
i et af verdens fattigste lande – Sydsudan. Children’s Mission andel
handler om at bygge et multifunktionelt hus i Kapoeta. Det skal
bruges til undervisning på hverdage og kirke om søndagen.

PINSEKIRKEN I JÖNKÖPING har i flere år

arbejdet i Sydsudan sammen med
Pinsebevægelsen i Sudan og Etiopien.
Nu har de startet et stort projekt for
fred og forsoning i regionen og har
opfordret flere hjælpeorganisationer
til at byde ind.
Sydsudan er et af de fattigste lande
i verden og hårdt hærget af borgerkrig.
Ifølge UNICEF er 1,2 millioner børn
underernærede, og 2,2 millioner børn
går ikke i skole.
– Der er flere forskellige grupper af
mennesker i området, der har været i
krig med hinanden i mange år. Krigen
har fået befolkningen til at lide enormt,
og de mangler næsten alt, fortæller
Children’s Missions generalsekretær
Bo Wallenberg. Han besøgte området i
februar 2019 sammen med repræsentanter fra flere hjælpeorganisationer
og menigheder.
Nu begynder et stort projekt med at
bygge skoler, menigheder og arbejde
med kapacitetsudvikling, traumer
og rehabilitering. Men også at bekæmpe fattigdom, grave brønde og
tilbyde sundhedsydelser. Pinsekirken
i Jönköping er projektets motor. PMU

og Children’s Mission er involveret, og
flere andre hjælpeorganisationer er i
færd med at tilslutte sig projektet.
Children’s Missions andel er at bygge et multifunktionelt hus i Kapoeta
på en grund, som projektet har fået af
byens myndigheder. Huset skal bruges
til skoleundervisning i ugens løb og i
weekenden som kirke for en lille menighed, der ikke har et sted at samles.
– Kun 20 procent af børnene i området går i skole, og så mange som 70

» Kapoeta er hovedstaden
i Kapoeta State. Der bor
omkring 30.000 mennesker
i byen, men i hele staten bor
der omkring en million mennesker.

procent af befolkningen er analfabeter. Children’s Missions hus kan også
bruges til uddannelse i grundlæggende
sygepleje, uddannelse af sundhedsarbejdere, læreruddannelse og voksenuddannelse, fortæller Bengt Klingberg fra
Pinsekirken i Jönköping.
Nu begynder Children’s Mission
en indsamling for at bygge huset og
hjælpe folket i Sydsudan. Ønsker du at
støtte projektet? Læs mere i brevet, der
er vedhæftet avisen.
EVA RUDERSTAM

Sydsudan er et af verdens fattigste lande. Halvdelen af befolkningen
lider af mangel på mad, og 1,2 millioner børn er underernærede.
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» Sydsudan er et af verdens
fattigste lande. Ifølge UNICEF
lider halvdelen af landets
befolkning af fødevaremangel, og 1,2 millioner børn er
underernærede.

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

S Y DK
SU
DA
EN
YN
A
Glade studerende på masaiskolen i Namelok.

Masaien,
der blev lærer
Daniel Saningo voksede op
i en masaifamilie i Kenya.
I dag er han lærer på Child-
ren’s Missions og ABC’s skole
blandt masaierne i Namelok.
MASAIERNE ER ET FOLK , der

bor i det sydlige Kenya og
det nordlige Tanzania. De
holder husdyr og har en
kultur, som de værner meget om.
– Jeg voksede op i en stor
familie med fem
brødre og tre
søstre. Far var
en typisk masai, og vi havde
nogle geder og
får. Som masai
spiser du hovedsageligt tre
ting: mælk, kød
og blod, fortæller
Daniel Saningo.
– Men det var
en hård opvækst. Vi
var meget fattige.
Far drak, og mor
købte masser af
kartofler, som hun

solgte videre, for at familien kunne få
en lille indkomst, tilføjer han.
At få mulighed for en god uddannelse var ikke det nemmeste. Daniel ville
gerne lære noget, men der var ingen
skole i nærheden. Han fik hjælp af en
ven, der lod Daniel bo hos ham i skoletiden. Familien havde nemlig ikke råd
til at lade ham bo på skolen.
Efter et par år i skolen begyndte
Daniel at arbejde som dyrepasser. I
to år sparede han op så meget, han
kunne, for at fortsætte sine studier.
Derefter kombinerede han sine studier
med arbejde. I 2012 afsluttede han sin
grunduddannelse.
2012 var også året, da Children’s
Missions lokale partner ICCS startede
et skolearbejde i Namelok. Skolen startede med 80 elever i to klasser, der blev
undervist under et træ. To lærere og
to kokke sørgede for, at børn i alderen
7–12 år fik mad og undervisning dele
af dagen.
Efter et år under træerne blev der opført en skolebygning med økonomisk
støtte fra Children’s Missions partner
ABC på Island. Siden da er skolen
blevet udvidet i flere omgange, og flere
elever og lærere er kommet til.
– Jeg arbejdede på skolen, mens jeg
studerede på universitetet. I dag har
jeg en læreruddannelse og underviser
i engelsk og naturvidenskab på skolen.

Min kone arbejder også som lærer
på skolen. Vi har også tre børn, siger
Daniel.
Både masaibørn og børn fra andre
stammer kan gå på skolen. Det er en
skole for alle, der ønsker uddannelse,
og eleverne kan også bo på skolen. I
dag har Children’s Missions og ABC’s
skole i Namelok 410 elever.

Hjælpen fra givere
i de nordiske lande
er ekstremt vigtig.
– Hjælpen fra givere i de nordiske lande er ekstremt vigtig. Det betaler vores
personale, vedligeholdelse af skolen og
mad til børnene.
Siden skolen startede, er uddannelsesniveauet blandt børnene i området
steget markant.
– Da skolen startede, var der mange
børn, der aldrig fik mulighed for at gå
i skole, men vi har formået at opsamle
dem, og i dag er det usædvanligt at se
børn, der ikke går i skole.
– Jeg elsker at undervise. Jeg er
næsten altid på skolen, fordi jeg har en
passion for undervisning, og for at børnene skal få en god uddannelse, slutter
Daniel Saningo.
EVA RUDERSTAM
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Julefest og forældremøde
på Home of Peace
julegaver i form af håndklæder, vintertøj, børnebibler, kalendere og legetøj.
Lige før jul arrangerede Home of
Peace et stort møde for børnenes forældre. Rektor Florence Lakra og rådgiver
Rafiqul Islam Chompa talte om,
hvorfor uddannelse er vigtig, og hvad
børnene og familierne får ud af, at
børnene uddanner sig. Forældrene
diskuterede også betydningen af uddannelse med hinanden. Børnene fra
Home of Peace optrådte med sang og
dans for deres forældre.

DEN 16. DECEMBER var en stor dag for

Home of Peace i Bangladesh. Det var
tid til den årlige julefest med elever,
forældre og skolepersonale, der sammen fejrede Jesu fødsel.
De fleste børn ved Home of Peace
kan ikke komme i kirke i julen, fordi der
ikke er nogen kirker i nærheden. Børnene sang og dansede for at fejre julens
glade budskab. Dr. Albert P. Mridha,
leder af Children’s Missions partner
Agape Social Concern, talte til børnene
og deres forældre. Børnene modtog

JOY MURMU:

DIPIKA DAS:

– Vi er fire personer i min familie,
men det er kun
min far, der har
en indkomst. Han
arbejder som daglejer,
når der er arbejde at få.
– Jeg kom til Home of Peace i 2018
og går nu i 7. klasse. Før jul havde vi
julefest. Det var meget sjovt. Nu har
jeg vinterferie, men jeg savner Home
of Peace og venter spændt på at komme tilbage.

– Mig, min far, min mor og en bror – det er min
familie. Min far arbejder som daglejer, når der
er arbejde, og min bror studerer på en skole i
nærheden. Men han kan ikke gå i skole på fuld
tid, fordi han også skal arbejde for at skaffe penge
til familien.
– Jeg har haft mulighed for at gå i skole og bo på Home of
Peace. Jeg startede i 3. klasse i 2018, og nu går jeg i 5. klasse. Lige
nu har vi vinterferie, og jeg er hjemme. Men jeg længes efter skolen, fordi jeg savner mine kammerater. I år skal jeg op til eksamen
i grundskolen. Jeg vil gøre mig umage for at bestå eksamen. Bed
for mig, at jeg må studere godt og opfylde mine drømme om at
hjælpe min familie.
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