Hvordan kan du hjælpe?
New Life Africa International er et stort og bredt favnende støtteprojekt for børn
og unge med store behov i Nakuru, Kenya. I 1996 startede det danske ægtepar
Susanne og Leif Madsen sammen med Kenyaneren David Ford, dette gadebørns
arbejde, som de stadig står sammen om. NLAI tilbyder mad, tøj, rådgivning,
lægehjælp og allerstørst er vores uddannelsesprogram, med egen skole og
ansatte: New Life Africa International School. Derudover har NLAI 2 børnehjem
med i alt ca. 115 børn.
NLAI har også sin egen skole med ansatte ved lossepladsen i Nakuru: NLAI
Tumaini Jypia School. Mange af børnene, som vi hjælper, er forladte eller forældreløse.
NLAI Garment Making School giver sårbare unge en 4 årig skrædderuddannelse.
NLAI støtter et kvindekrisecenter, hvor misbrugte kvinder får rådgivning,
uddannelse, sundhedshjælp og midlertidig husly. Alt hvad vi gør, bygger på et
kristent livssyn.
Ønsker du at blive fadder, får du tilsendt et billede og en kort historie om barnet.
Hvis du er interesseret i at vide mere, kan du besøge vores hjemmeside: www.
newlife-africa.org eller kontakte os på newlifeafricainternational@gmail.com
Find os også på Facebook: New Life Africa International.

Sæt kryds ved hvad du vil støtte:
Fadderskab for et skolebarn

360 kr./mdr.

Halvt fadderskab for et skolebarn

190 kr./mdr.

Fadderskab for et barn på
New Life-hjemmene

700 kr./mdr.

Halvt fadderskab for et barn på
New Life-hjemmene

360 kr./mdr.

Elev på gymnasiet/praktisk uddannelse
Halvt sponsorskab for elev på gymnasiet/
praktisk udd.

1220 kr./mdr.
620 kr./mdr.

Universitet og videregående udd. for unge

1 af 4 sponsorer af 500 kr./mdr.

Plads på krisecenteret (mor og barn)

1 af 2 sponsorer af 500 kr./mdr.

Arbejdet generelt: engangsbeløb _________ eller beløb/mdr.: _________
Navn: ___________________________________________________________
Adresse: _________________________________________________________
Postnr.: ________________ By: ________________________________________
Telefonnr.: ________________________________________________________
Email: ___________________________________________________________
Send kuponen til:
New Life Africa International Missionskasserer • v/ Willy Højgaard,
Betania Kirkecenter, Blaahøj Stationsvej 27, 7330 Brande, Danmark.
Tlf: + 45 51 91 30 58 Email: ymission@betania.dk
Bankkonto: Reg.nr.: 9712, konto nr.: 0741793075. Mobile Pay 22723.
Husk ved indbetaling at skrive: NLAI.
Alle gaver er fradragsberettiget efter ligningsloven § 8A.

Din hjælp kan give
dem en fremtid

Bliv fadder for
et barn i Kenya
www.newlife-africa.org

