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Kjære faddere og givere!
Skandinavisk Barnemisjon er en fantastisk 
hjelpeorganisasjon. Takket være pliktoppfyl-
lende givere og et samvittighetsfullt perso-
nale både i Norden og ute på misjonsfeltene. 
Aldri har jeg trengt å skrive til dere og fortelle 
at det går dårlig for Barnemisjonen I en tid 
med store fi nansielle utfordringer rundt 
omkring i verden, føles det som et under at 
livredningsbåten vår har vind i seilene. Det 
har blåst kraftig på havet, men skuta har 
holdt seg fl ytende. Det mest utrolige er at vi 
under disse forholdene har mer enn fordoblet 
arbeidsinnsatsen. 

Nye geiteprosjekt
Geiteprosjektet vårt er en av årsakene til 
Barnemisjonens ekspensjon. Bare i løpet av 
desember ble det solgt over 3000 geiter, og de 
fl este som kjøpte, var helt nye givere for Bar-
nemisjonen. Takket være denne fremgangen 
har vi kunnet utvide geiteprosjektet til å 
omfatte nye land. I januar utvidet vi geite-
prosjektet til Uganda, vi undersøker mulighe-
tene for å starte geiteprosjekt både i Malawi, 
Kenya og Bangladesh.

Store muligheter
Jeg har akkurat kommet hjem fra en svært 
interessant reise i Bangladesh. Sammen med 
Thord Dahl som leder arbeidet på Filippinene, 
besøkte vi hans tidligere misjonsfelt. Thord 
og Birgitta har i løpet av en periode på 30 år 
arbeidet som misjonærer i Bangladesh der 
kristne er en svært liten, fattig og utstøtt 
gruppe. For oss er det store muligheter for å 
kunne hjelpe dem, og et første steg er geitene 
våre. Thord har lovet å være ansvarlig for pro-
sjektet. Forsidebildet på bladet tok jeg da jeg 

besøkte en kristen skole som Thord har vært 
med å starte ute på landsbygda i Bangladesh.

En fantastisk livredningsskøyte
Det er inspirerende å lede Skandinavisk 
Barnemisjon. Vi er ikke et synkende skip men 
derimot en fantastisk redningsskøyte. Tenk 
hvor mange nødrop som er besvart i løpet av 
2010. Likevel vet vi at dette bare er begynnel-
sen. Gud har store planer for arbeidet. Takk 
for at du er med oss og viser oss tillit. Uten 
din støtte kunne vi ikke gjøre det vi gjør i dag.

Vi har muligheter for å hjelpe.
Til slutt vil jeg fortelle dere en nydelig historie 
hjemmefra. Vi er fosterhjem og tar hånd om 
fi re aldeles vidunderlige barn. Før jeg reiste til 
Bangladesh, skulle jeg lage mat til dem. Det 
ble ikke helt vellykket ettersom ingen av gut-
tene likte varm banan i maten. Jeg betraktet 
dem og sa: “Gutter, i morgen skal jeg reise 
til Bangladesh og hjelpe fattige barn. Mange 
av dem har ikke engang mat hjemme.” Den 
minste gutten som er 5 år, funderte lenge 
på det jeg hadde sagt og så kom han med 
løsningen: “Ja men, Bosse, hvis de ikke har 
mat hjemme, kan de vel gå på McDonalds og 
spise:” Jeg ble målløs og smilte. I våre barns 
liv fi nnes ikke tanken på et liv uten mat. Han 
trodde bare de hadde glemt å handle, og da 
kan man jo ete på McDonalds i stedet. Tenk 
hvor heldige vi er og hvilket fantastisk liv du 
og jeg lever. Tenk at vi har mulighet til å gi 
og at tanken på å mangle mat er fullstendig 
fremmed.

Det er gledelig 
å lede Barnemisjonen!

Bo Wallenberg MISJONSSJEF

bo.wallenberg@barnmissionen.se
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Støtt oss! 
Ring 820 43215 og støtt 
Skandinavisk Barnemis-
jonen med 100 kr. Tusen 
takk.

Operatørens utgifter blir trukket fra.

Rundt 250 000 mennesker 
får hjelp i Ukraina!
I løpet av 2010 har vi nådd 234 
546 mennesker. Enkelt er det ikke 
å velge ut noen spesielle hendel-
ser å fortelle dere om, ettersom 
de er så mange. Likevel håper jeg 
at disse linjene og bildene skal gi 
dere en følelse og forståelse for at 
deres hjelp virkelig gjør en forsk-
jell.

Sanatoriet i Dachnyy
Når jeg møter de glitrende øynene til den 
funksjonshemmede gutten på bildet over, 
undres jeg på om noen diamant kan glitre 
mer enn det. Jeg tror det ikke. I løpet av 
året har Barnemisjonen bidradd til at 2000 
funksjonshemmede barn har fått rehabilite-
ring i Dachnyy.

Kjærlighet til barnet sitt.
Hun hadde en svært problematisk bak-
grunn. Da hun fødte den vesle jenta si, stod 
hun ensom her i verden og studerte på om 
hun skulle gi det nyfødte barnet fra seg. 
Barnemisjonen var der også for henne, gav 
henne støtte på forskjellige måter og da vi 
nylig besøkte henne, brast det ut av henne: 
”Jeg skal bli den beste mammaen i hele ver-
den! Støtten fra Barnemisjonen betyr den 
store forskjellen for meg.”

Vi ser fremover
I løpet av 2011 fortsetter vi arbeidet som 
allerede er i full gang med hjelp til syke 
barn, sanatoriet i Dachnyy, rehabilitering i 
Dubeshno, juleprogrammet og matprogram 
til hjemløse og fattige barn. Byggingen 
av kontor og lager fortsetter også, og det 
forventes ferdigstilt i løpet av 2012. Vi ret-
ter vår varmeste takk til alle faddere, vårt 
personale og alle som har hjertet i Barne-
misjonen. Støtten fra dere, arbeidet dere 
utfører og forbønnen skaper forandring i 
Ukraina.   

LYUDMILA LONIUK 
MISJONSLEDER
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M O L D O V A

2010
Nytt flerbrukshus
I mars ble en tidligere restaurant belig-
gende på beste sted i gågata i sentrum 
av Cornesti innkjøpt. Arbeidet med å 
tilpasse lokalene til vårt eget behov 
ble umiddelbart satt i gang. Etter 
flere måneder med renovering, ble 
den offisielle innvielsen arrangert 25. 
september. Det ble en gledens og takk-
nemlighetens dag.
 I lokalene er det nå plass til gjen-
nomgangsbolig for ungdommer i al-
deren 12-20 år. Det drives også et om-
fattende arbeid blant gatebarn og en 
godt utrustet yrkesskole med sømlinje. 
I kjelleren er det en stor forsamlingssal 
som tjener som kirkesal på søndagene 
og som aktivitetsrom og forelesnings-
sal for større grupper på ledige dager. 
Senteret er hjertet i virksomheten og 
har skapt forutsetninger for et langva-
rig godt sosialt arbeid i Cornesti. 

Gjennomgangsboligen
Med støtte fra Radiohjelpen og Ver-

dens Barn har vi i løpet av året tatt 
hånd om 23 ungdommer i gjennom-
gangsboligen. Vi tar hele ansvaret for 
dem, og det innebærer mat, klær, losji 
og utdannelse.

Prosjekt Gatebarn.
I løpet av året har vi arbeidet med 50 
gatebarn fra 7-13 år. Barna er valgt 
ut med hjelp av sosialmyndighe-
tene. Hver dag har de fått ett varmt, 
næringsrikt måltid mat. De har fått 
hjelp med lekselesing og deltatt i 
forskjellige sportsaktiviteter og leker, 
Samtidig har de hatt mulighet til å få 
snakke med en voksen.

Sommeraktiviteter
To uker i sommer ble programmet for 
gatebarna flyttet ut i naturen i nærhe-
ten av Cornesti. Nærmere hundre barn 
fra fattige familier deltok.

Forebyggende informasjonsarbeid – 
Trafficking
Gjennom året er det avholdt infor-
masjonsmøter for omtrent 800 elever 
på tre skoler i Cornesti. Via bildepre-
sentasjon, forelesninger og dialog med 
elevene er det spredd kunnskap om 
både risiko, utfordringer og muligheter 
i livet. Temaer som røking, alkohol og 
stoffmisbruk er behandlet, og kanskje 

Moldova Tilbakeblikk og planer for framtida.  

Glade ungdommer i gjennomgangsboligen
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viktigst av alt farene som følger med 
trafficking, menneskehandel.

Juleprogram 
I løpet av noen hektiske juleuker ble 
det delt ut nærmere 200 julepakker 
til gatebarn og barn i fattige familier. 
I tillegg fikk 800 familier en matpak-
ke som en velsignelse til jul.

2011
Dette året legger vi planer for et utvi-
det og dyptpløyende arbeid som kan 
nå ut til enda flere mennesker. Mål-
settingen er å nå ut med informasjon 
om blant annet trafficking til ti byer 
i regionen. Gjennomgangsboligen og 
gatebarnprosjektet fortsetter som før. 
Det samme gjør utdanningen i søm. 
Nytt av året er den månedlige støtten 
til 20 fattige familier, det samme er 
planer om forretningsvirksomhet 
med fokus på jordbruk, dyrkingsme-
toder og dyreoppdrett. Målsettingen 
er å øke muligheten for at mennesker 
skal kunne underholde seg selv.   

 M O L D O V A

Hjelp til fattige  
familier i Moldova! 

Barnas livssituasjon
Mor er ikke hjemme når vi kommer. Vi 
blir møtt av fem søsken fra 2 til 9 år. 
De er svært møkkete og springer helt 
alene rundt på den nedslitte gården.
 Etter en stund kommer nest eldste 
sønnen gående. Han er 14 år. Vi spør 
hvorfor han ikke er på skolen, og han 
svarer unnvikende at akkurat nå er 
det ingen undervisning. Sannheten, 
ifølge Vitalie, er at gutten skammer seg 
over klærne sine, boforholdene og hele 
livssituasjonen. Allerede nå har han 
begynt å omgås med kriminelle miljøer 
og framtida ser ikke lys ut.

En seng til hele familien
Etter ytterligere en stund kommer 
moren gående. Når hun ser oss, blir 
hun straks på vakt og slår blikket ned. 
Jeg får inntrykk av at hun skammer seg 
over å vise oss hvor hun bor sammen 
med barna sine. I et lite rom er det en 

seng der hele familien sover. Overalt 
ligger klær og velbrukte leker spredd. I 
et tilstøtende rom finnes det noe som 
ligner et kjøkken, inngrodd med fett og 
smuss. Vi overleverer noen kasser med 
mat og spør om vi får be for familien. 
Moren nikker forsiktig, og vi ber om 
håp, veiledning og velsignelse over 
dem.

Støtte til 20 familier
I 2011 kommer Barnemisjonen til å 
støtte denne og nitten andre familier i 
lignende situasjon i Cornesti. De tilbys 
matpakker hver måned og skal inngå 
i forskjellige informasjons og utdan-
ningsprogram. Ved å gi dem opplæring 
og forutsetninger for å forsørge seg 
selv samtidig som de skal bryte de-
struktive livsmønster, bidrar vi til å gi 
dem en lysere framtid.  

MIKAEL JOUMÉ

Det er en vakker høstdag når vi reiser for å besøke en fami-
lie som har kommet i kontakt med Barnemisjonens arbeid i 
Cornesti, Moldova. Før vi kommer dit forteller pastor Vitalie, 
Barnemisjonens samarbeidspartner, at familien består av en 
alenemor med sju barn.
Flere av barna har forskjellig far, og moren har alkoholpro-
blemer. Den eldste sønnen arbeider i lange perioder i Russ-
land. Han pleier å sende hjem penger til familien, men nylig 
ble han lurt på lønna slik at moren og søsknene måtte klare 
seg selv.

Alle barn liker å leke.
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Z A M B I A

Zambia  
– et spennende misjonsland
Jeg glemmer det aldri. For snart tre år siden tok jeg telefo-
nen, og i andre enden hørte jeg stemmen til Margaretha 
Wiberg. Det ble en svært kort samtale: 
– Hei Bosse, det er GunBritt Wiberg som ringer. Har Gud talt 
til deg om Zambia?
– Nei, det har han ikke.
– Ok. Da kommer han til å gjøre det snart.
Så la hun på røret.

Nå har det gått tre år. Når jeg ser til-
bake må jeg smile. Jeg tenker på hvor 
rett Margaretha hadde. Zambia ble det 
første land i Afrika der Barnemisjonen 
startet arbeid. Alt begynte med at jeg 
fikk et nødrop fra misjonærer i Zambia. 
De arbeidet i et fantastisk HIV prosjekt 
støttet av staten. Problemet var bare at 
staten ikke gir penger til mat, medi-
siner, bygninger, klær og evangelisk 
virksomhet. 

Nøden kjenner ingen grenser.
Jeg reiste nedover for å se om Barne-

misjonen kunne hjelpe dem med noe. 
Da jeg så nøden og behovene, kjente 
jeg en sterk lengsel etter å hjelpe dem. 
Etter samtale med kirken som var 
ansvarlig for prosjektet, kom vi fram til 
at vi skulle forsøke å starte et geitepro-
sjekt. Geitene skulle hjelpe de fattige 
familiene slik at de ved egen hjelp 
kunne forbedre livssituasjonen sin. Vi 
planla å begynne med 200 geiter. Tre 
år etterpå har geiteprosjektet utviklet 
seg enormt, og vi har formidlet over 
3000 geiter til Zambia. Prosjektet har 
vært svært vellykket og det er fan-

tastisk å høre alle fortellingene om 
hvordan geitene har hjulpet fattige 
familier. Takket være geiteprosjektet 
har Barnemisjonen også fått mange 
nye givere slik at vi har kunnet utvikle 
flere andre områder.

Flerbrukshus
Vi har bygget to flerbrukshus. På hver-
dagene fungerer de som skoler, men i 
helgene er de kirker. Det har vært helt 
fantastisk. Vi har hjulpet barna med 
utdannelse som ellers hadde vært helt 
umulig. Vi har kjøpt 40 sykler til frivil-
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 Z A M B I A

Mange barn og familier har fått hjelp gjennom Barnemisjonens arbeid i Zambia.

lige som arbeider i HIV-prosjektet, slik 
at de skal kunne ta seg rundt i byene. 
Vi har sendt 26 pastorer til jordbruks-
utdannelse, slik at de etterpå kan vide-
reføre kunnskapen om økologisk jord-
bruk til forsamlingen og den fattige 
byen der de er aktive. Vi gav dem også 
såkorn. Resultatet har vært enormt og 
avlingene har blitt mye større.

Et nytt steg
Barnemisjonen har besluttet å starte 
en yrkesskole i byen Musangavi, 
Mpongve district. Huset som ble 

innviet juni 2010 skal benyttes til 
yrkesutdannelsen innen søm, muring, 
snekkeropplæring og sveising. Ung-
dommene i området er arbeidsløse og 
har ingen utdannelse. Ved å gi dem en 
yrkesutdannelse hjelper vi dem til å 
få arbeid, og på den måten fjerne seg 
fra fattigdommen. Ettersom korrups-
jon er et stort problem i alle fattige 
land, kommer utdannelsen også til å 
omfatte et fag  vi kaller “No corruption 
generation” , ungdom mot korrupsjon. 
Vi vil fostre en generasjon som ikke 
deltar i korrupsjon.

Planer for framtida. 
Arbeidet med å starte skolevirksomhe-
ten begynner i april. Vi må investere i 
maskiner, skolemateriell og inventar 
og i tillegg tilsette dyktige lærere. Pro-
sjektet vil koste ca. 100 000 kr. i løpet 
av 2011. Halvparten av dette er inves-
teringskostnader, resten blir benyttet 
til drift.   

BO WALLENBERG 
MISJONSSJEF
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F I L I P P I N E N E

Underernæringsklinikk redder liv!
Noe av det viktigste arbeidet Barnemisjonen gjør på Filippinene foregår på underer-
næringsklinikken Malward. Misjonær Birgitta Dahl forteller om lille Andrea på to år 
som fikk hjelp derfra.

Andrea er to år. Når jeg ser på henne 
der hun ligger sliten og utmagret i 
armene til moren, kan jeg ikke for-
stå at hun er så gammel som hun er. 
Lengden tilsvarer nok alderen, men 
for øvrig er hun som en skygge av en 
toåring. Blikket er livløst, armer og ben 
bare henger. Det finnes ikke krefter i 
dem lenger. Hun har feber og gråter 
med jevne mellomrom. Hvordan kan 
et barn havne i en slik situasjon? Jeg 
spør mamma Elena, og får et langt svar 
på tagalo som en av de tilsatte overset-
ter.

Andrea blir dårligere
Andrea ble syk allerede i november. 
Hun hadde diare og feber, hostet hele 
tiden og var svak. Selv et besøk på den 
statlige klinikken gjorde henne ikke 
bedre enda hun fikk foreskrevet anti-
biotika. Tiden gikk og Andrea ble bare 
svakere og svakere. Familien hadde 
ikke råd til å ta henne til sykehuset, de 
hadde ikke engang nok reisepenger til 

å komme til det enorme statlige syke-
huset i Manila der fattige kan få hjelp.

En søppelarbeiders virkelighet
Mamma Elena er 25 år gammel og 
bor med sin samboer i et skjul nær en 
elv i Rodrigues. De har fire barn som 
er 6, 4, og 2 år. Den minste er bare 7 
måneder. Den lille er lubben og ser 
ut til å ha det bra. Jeg spør Elena om 
hun ammer han, og det forklarer en 
del av situasjonen. Elena og mannen 
hennes arbeider som “scavengers” det 
vil si søppelsorterere. Jeg spør hvor 
mye de kan tjene på en dag, og hun 
svarer et sted mellom 10 og 20 norske 
kroner. Skjulet de bor i ligger et stykke 
unna Barnemisjonens klinikk i Erap 
City, men sykepleieren vår, Rita som 
er utrolig energisk, har vært i området 
der Elena bor.

Hun har antagelig tuberkulose
Lille Andrea blir bare dårligere for 
hver dag som går. Moren tar henne 

med seg til vår mor-barn klinikk. Det 
er lang vei å gå, men de møter opp og 
blir umiddelbart henvist til underer-
næringsklinikken vår på Leto. Idet jeg 
stikker innom på isolasjonsrommet 
der alle nyankomne havner, får jeg vite 
at Andrea antakelig har barnetuberku-
lose. Ettersom moren også klaget over 
hoste, mistenker jeg at også hun har 
fullt utviklet tuberkulose.

Et glimt av lys og håp
På tross av denne vonde hendelsen, 
blir jeg så usigelig glad og takknemlig 
for at Barnemisjonen eksisterer midt i 
alt dette. Den utgjør et glimt av lys og 
håp i mørket. Lille Andrea kommer til å 
bli frisk og få et nytt liv. Hun vil en dag 
vende hjem til søsknene i god form, 
og fortsette å få hjelp hjemme til hun 
blir helt frisk og har kommet på bena 
igjen.   

BIRGITTA DAHL MISJONÆR,  
FILIPPINENE
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 F I L I P P I N E N E

Et livskall  
som misjonærer
Misjonssekretær Mikael Joumé møter  
Thord og Birgitta Dahl i Manila.

Dere har arbeidet på Filipinene i sju 
år. Hvordan synes dere arbeidet har 
utviklet seg i løpet av denne tiden?
Thord: Jeg mener at vi har større fokus 
på utviklingsspørsmål i dag. I løpet av 
denne tiden har vi utvidet arbeidet slik 
at vi når flere mennesker enn for sju år 
siden. Innsatser og program foregår i 
dag over lengre perioder. Vi har blant 
annet startet en ny skole på Shining 
Light, yrkesskole på Molfrid, Mikrokre-
dittprogram og mamma-barn-klinikk 
med mer. Det har vært festlige, men 
intensive år.

Dere har ofret en større del av livet 
til misjonsvirksomhet. Hva er det 
som fremdeles driver dere?
Birgitta: Jeg fikk en visjon allerede i 
tenårene om at jeg kom til å utgjøre en 
positiv forskjell for andre mennesker. 
Mors og fars livsstil har nok også påvir-
ket mine valg i livet.
Thord: Det som driver meg er selve 
kallet. Jeg  ønsker å tjene Gud ved å 

hjelpe mennesker som har det vanske-
lig. At vi skulle arbeide i Asia har alltid 
ligget på våre hjerter.

Hva skjer i Barnemisjonen i løpet av 
2011?
Birgitta:  Vi er i ferd med å starte ut-
viklingsprogrammet Unite, Learn and 
Earn i en ny statsdel som heter San 
Isidro. Her kommer vi også til å satse 
på  den andre mor-barn-klinikken. 
Thord: Det er stort fokus rettet mot 
byggingen av den nye barnebyen, 
Hills of Grace. I løpet av året kommer 
hovedbygningen til å stå ferdig. Den 
rommer blant annet underernærings-
klinikken, en mor-barn-klinikk og 
administrasjonssenter. Målsettingen 
er også å få oppført et par hus i bar-
nebyen. I 2012 håper vi å ta imot de 
første fosterbarna.
Birgitta: Et helt nytt arbeidsområde er 
et program for ungdommer fra 15-17 
år som sitter i fengsel
Thord: Vi skal også satse på noe vi har 

kalt “Healthy 50” som er et utarbeidet 
næringsprogram der en familie skal 
lære seg å lage og spise helseriktig 
mat for 50 pesos daglig (ca.7kr) Det 
kommer til å bli en stor utfordring å få 
mennesker til å endre kostvaner.
Birgitta: Det er en allmenn oppfatning 
blant den fattigere del av befolkningen 
at det bare er de aller fattigste som spi-
ser grønnsaker. Det er et slags status-
symbol ikke å spise grønnsaker, og det 
kan bli svært vanskelig å forandre den 
innstillingen. Vi skal i alle fall forsøke.

Hilsen til faddere i Norden
Birgitta: Jeg vil takke dere alle. Uten 
deres hjelp kunne vi ikke fortsette 
dette livsviktige arbeidet.
Thord: Dere skal virkelig vite at støt-
ten dere gir skaper store forandringer. 
Salamat pol (Takk skal dere ha på 
tagalo, det offisielle språket på Filip-
pinene).  

B A R N E M I S J O N E N  M Ø T E R …

www.barnemisjonen.no 9



SL-nytt

Hva er den største drømmen for
barnet ditt?
Jeg stilte spørsmålet til Jocelyn Bayon en gang jeg besøkte henne. Svaret kom på direkten.
«Det er at mine barn skal få mulighet til å gå på skolen». Jocelyn og mannen Pablo har fire
barn, to gutter på 9 og 10 år og to jenter på 6 og 7 år. De to yngste, Nicole og Angel, går på
Shining Light Learning Center, som er Barnemisjonens skole Barna heter Nicole og Angel.
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Familien Bayon er en helt gjennom-
snitts familie. Mor vokste opp i
slummen i utkanten av Manila
sammen med tante. Hun gikk på
skolen i 6 år. I slutten av tenårene
forsøkte hun å komme til Japan for
å finne arbeid. En hel del filippinske
kvinner søker arbeid i Japan og tror
at de skal finne den store lykken
der. Dessverre havner mange av
dem innen underholdningsbransjen
og i prostitusjon.

Heldigvis traff Jocelyn Pablo og
giftet seg med han. Etter noen år
kom myndighetene med beskjed om
at de måtte flytte. Plassen de bodde
på skulle rives og gi plass til nye
bygninger. De lokale myndighetene
hadde ordnet med en liten tomt til
dem 15 km ut på landsbygda i Sitio
Tanza. Der kunne de starte på nytt.

I dag, fem år senere, er huset langt
fra ferdig. Veggene er laget av
sementblokker, men de er ikke
pusset. Inne i huset er det jordgulv,
taket er av bølgeblikk, med store
sprekker over alt. Men det er likevel
et hjem, og omgivelsene er mye
sunnere enn inne i storbyen Manila. 

Hovedproblemet for dem som er
blitt tvangsflyttet på denne måten
er muligheten for å skaffe seg nytt
arbeid. Pablo arbeider som sjåfør
for et lite firma inne i byen. Han får
ca. 250 kr. som lønn hver uke.
Hvordan skal en familie på seks
kunne leve av det?  Det går ved at
en spiser mest ris og grønnsaker.
Bare unntaksvis er det kjøtt på
bordet. Klærne kjøper en på en
gjenbruksbutikk, ”ukay-ukay”
 butikk. Maten lages over åpen ild
med ved som er plukket gratis i
skogen. Vannet må imidlertid både
betales og bæres til huset.

Når jeg går opp dem lille bakken til
huset, ser jeg klær som henger til

tørk over alt. Det kryr av små barn
og det lukter ille av spillvann og
hundebæsj.

Angel er ei lita, sjenert jente på 6 år
som ser alvorlig ut. Hun sitter helt
stille ved siden av moren sin mens
vi snakker. Jeg prøver å spørre
henne hva hun vil bli når hun blir
stor, men hun tør ikke svare.
Mamma Jocelyn forteller at hun
elsker å danse og synge, og frøken
på skolen sier hun er en flink elev.

Å gi barna mulighet til å la barna
gå på en god skole betyr alt for
familien som strever hardt for å
holde hodet over vann.

Vi er svært takknemlige til dere som
vil være med å gi barna en sjanse.
Hvem vet hva det kan bli av dem i
framtida, - kanskje en lege,
 advo kat, lærer, sykepleier eller
sanger. Med de gode verdiene som
Barne misjonens skoler formidler,
håper vi at barna skal vokse opp til
positive og ansvarsfulle samfunns-
borgere.

BIRGITTA DAHL
MISJONÆR
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Midt i september 2010 ble det arrangert treningsleir for lokale
ledere av et prosjekt som skal hjelpe fattige filippinske kvinner til
å delta i underhold av egen familie. Gjennom dyktiggjøring og
sparing skal kvinnene gis mulighet til å ta opp et mikrokredittlån
som skal gi dem mulighet til å starte et inntektsgivende arbeid. 
På bildet ser du en av dem som kan!!

Barnemisjonen bestemte seg for å gi støtte til samarbeids-
partneren Humedica slik at de kunne ta seg av akuttarbeid i
 forbindelse med kolera-
epidemien. Førstehjelps-
klinikken som er under
oppføring takket være
midler som ble samlet
inn i svensk TV4, brukes
som akuttmottak.
Mange mennesker har
fått livgivende behand-
ling.

Kvinner kan!

Koleraepidemien i Haiti

Stormøte
I slutten av januar var over
50 av Barnemisjonens
arbeidere fra de ulike
arbeidsfelt der barnemi-
sjonen er representert,
samlet for å drøfte
framtidige strategier under
emnet: ”Creating the future
together," -å forme
framtiden sammen. Hvor
står Barnemisjonen om 20
år? Seminaret var en positiv
opplevelse for alle, og
hjertet med Jesus i sentrum
”slår” sterkere og friskere
enn noen gang.

Bengt Klingberg, ekspert innen
organisasjonsutvikling.


