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HVEM VIL HJÆLPE MIG?
Kunne du tænke dig at være fadder for et hjælpeløst barn? Fiwagoh børnehjem har hårdt brug for
faddere for at være i stand til at dække deres daglige omkostninger. I dette hæfte vil du finde de børns
livshistorie, som ikke har nogen fadder. Hæftet er samlet per 6. november 2012. På vores hjemmeside
www.betterlifemission.org har du til enhver tid adgang til en updateret liste af børn uden faddere. Her
har du også adgang til nyhedsbreve og andre oplysninger angående børnehjemmet.
Link til børnene: www.betterlifemission.org/html/bliv_fadder.html
Børnehjemmet optager overvejende forældreløse børn, eller børn med en mor eller far, der er ude af
stand til at tage sig af dem. Men de optager også et begrænset antal af skolebørn, som af forskellige
grunde har brug for hjælp.

Forældreløse børn
Fadderskabsbidrag per måned: DKK 245
Felix Omullo
Dreng - 12 år
Hobby: Kunsthåndværk og havearbejde
Felix er den yngste i en familie med fire børn. Hans forældre døde begge af HIV / Aids, da
han var 9 år gammel. Efter faren døde lå hele ansvaret for børnene på den syge mor. Hun
døde senere af samme sygdom. Børnene blev bragt til deres onkel, som allerede havde
en familie at sørge for. Her blev livet vanskeligt, eftersom onkelen ikke havde noget fast
arbejde. Da onkelen hørte om Fiwagoh Mission børnehjem bad han om at få Felix optaget
der. Felix har meget brug for kærlighed, trøst, skolegang og et hjem.

Mary Nyambura
Pige - 10 år
Hobby: Sy tøj
Mary har haft et meget traumatisk liv. Hendes mor blev skilt, da hun var 20 år gammel.
Mary var 6 år på det tidspunkt. Hendes mor forsøgte det bedste hun kunne at se efter sin
datter, give hende mad og sende hende til skole. Men hun var ikke i stand til det. Hendes
eneste mulighed for at tjene penge var at arbejde i folks hjem. Derefter forsøgte hun at
finde tilflugt i sin brors hjem. Men senere jagede han hende bort, da han ikke havde nok
til at sørge for sig selv og sin egen familie. Naboerne så, hvorledes Mary var efterladt og manglede
grundlæggende behov, hvorefter de henviste hende til Fiwagoh Mission børnehjem. Mary blev optaget på
børnehjemmet i januar 2012. Efter hun er kommet til børnehjemmet, har hun fundet glæde i livet. Marys
største behov er omsorg, kærlighed og mad.
Joseph Karanja
Dreng - 10 år
Hobby: Fodbold
Joseph og hans bror Immanuel er født af en enlig mor fra et slumkvarter. I 2009, nogle få
måneder efter Immanuel var født, blev deres mor sindssyg. De har en ældre søster
udover en anden baby, som døde af sult på sin mors ryg. Joseph har lidt meget af sult og
den urimelige behandling han fik af hans sindssyge mor, der ikke var i stand til at tage sig
af børnene. Det traumatiske liv for både børnene og moren fik politiets opmærksomhed,
som kom og reddede Immanuel. Immanuel blev bragt til et børnehjem for babyer. Joseph var efterladt
uden ordentlig omsorg. Sulten fik ham til at løbe op og ned af gaderne og lede after mad i
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affaldsspandene. En kristen kvinde, som bor i nærheden af den sindssyge mor, besluttede at redde
Joseph, hvis liv havde taget en forfærdelig retning. Joseph blev bragt til Fiwagoh Mission børnehjem.
Senere blev Immanuel overført til Fiwagoh Mission børnehjem, da han var blevet for gammel til at være
på babybørnehjemmet. På Fiwagoh var det en overraskelse at finde ud af, at de to drenge var brødre.
Drengene blev genforenet efter flere års adskillelse. Immanuel er en meget munter og selskabelig dreng.
Han elsker at lege og tale med folk.
Faith Mokeira
Pige - 10 år
Hobby: At strikke

Joshua Ndoro
Dreng - 8 år
Hobby: At lege

Faith og Joshua er søskende. Efter deres mors død har deres far kæmpet hårdt for at tage sig af sine fire
børn med en meget lille indtægt. Han syntes det var hårdt at efterlade børnene tidligt om morgenen, da
han måtte forlade hjemmet for at tjene til det daglige brød. Som en kristen mand forstod han også, at
hans børn led mentalt, moralsk og åndeligt på grund af den dårlige indflydelse i området, hvor hans
hjem befandt sig. Dette blev føjet til den store udfordring at sørge for børnenes grundlæggende behov.
Til sidst blev Faith og Joshua optaget på Fiwagoh Mission børnehjem for at få ordentlig omsorg, mad og
en kristen udvikling af karakteren.

Lucy Wangari Muriu
Pige - 17 år
Hobby: At læse og skrive breve

Alvin Nyutu
Dreng - 11 år
Hobby: At lege

Lucy og Alvin er søskende. Deres mor døde af HIV Aids i 2005 og efterlod tre børn til deres syge fars
omsorg. Deres far har ingen fast indtægt. Senere giftede deres far sig med en anden kone, hvorved han
mistede al interesse i sine børn med hans tidligere kone. Den anden kone lever et andet sted, hvor hun
får alle livets nødvendigheder, mens børnene har lidt under sult og mangel på skolepenge. Børnenes
tante havde stor medlidenhed med børnene og tog sagen i sin hånd. Ved hendes hjælp blev Alvin i 2008
bragt til Fiwagoh Mission børnehjem og i 2010 blev Lucy også optaget på børnehjemmet. Lucy er færdig
med folkeskolen og forbereder sig på at tage en uddannelse i madlavning og vegetarisk bagning.
Eva Wangui
Pige - 14 år
Hobby: At vaske
og stryge tøj

Kelvin Ndirangu
Dreng - 11 år
Hobby: At
svømme

Japheth Mureithi
Dreng - 9 år
Hobby: At cykle

Eva, Kelvin og Japheth er søskende. Deres forældre blev skilt efter deres fars slægtninge fandt ud af, at
de begge havde Aids. Kort før farens død blev mor og børn sat på gaden af slægtningene. Moren lejede
et lille hus og arbejdede i folks hjem for at tjene lidt til mad til børnene. Bedstemoren (morens mor)
døde også af Aids i 2008. En onkel forsøgte at tage sig af moren og hendes børn. Men hjælpen var kun
af kort varighed, da onklens helbred blev dårligere. Efterhånden som morens helbredstilstand også
forværredes fik hun hjælp af naboerne til at føde børnene. Men børnene fik aldrig nok at spise, og
maden, som de fik, var meget mangelhaft. En nær nabo (en gammel enke) tog Eva til sig, så hun kunne
hjælpe hende med madlavningen og at se efter dyrene efter skoletid. Eva fandt et tilflugtssted i dette
hjem, men hun led meget over at være skilt fra sine brødre. En dag besøgte en af lærerne fra Fiwagoh
Mission børnehjem landsbyen, hvor moren holdt til med sine to drenge. Han var rystet over at erfare,
hvorledes disse børn led. Han fandt mor og drenge totalt uden mad og i pjalter. I januar 2012 blev alle
tre søskende bragt til børnehjemmet. Børnene er meget lykkelige over at være på børnehjemmet, hvor
de får mad nok, husly og kærlighed.
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Samuel Muthui
Dreng - 14 år
Hobby: At synge
Samuels mor døde, da han var seks år gammel. Hans ældre søster er også død. Hans
yngre søster blev optaget på Fiwagoh Mission børnehjem i 2008. I overensstemmelse
med hans mors ønske blev Samuel bragt til sin onkel, hans mors bror. Desværre blev
livet meget hårdt for Samuel der, eftersom hans tante ikke bød ham velkommen.
Drengen blev behandlet så dårligt af hende, til drengen tryglede om at få lov til at komme
tilbage til sin bedstemor. Men bedstemoren var gammel og ude af stand til at føde de 5 børn fra en
anden afdød datter, som hun allerede tog sig af. Samuel har lidt under depression siden tabet af sin mor
og søster. Han har lidt under mangel på mad lige siden sin mors død.

Skolebørn
Skolebørn er børn af forældre, der ønsker, at deres børn skal have en kristen uddannelse på Fiwagoh
børnehjem, eller det er børn af fattige forældre, der ikke er i stand til at tage sig af deres børn, eller på
anden måde behøver hjælp.
Forældrene bliver så langt det er muligt bedt om at betale skolepenge for deres børn. På grund af den
økonomiske situation i Kenya er det dog ikke muligt at bede forældrene om at betale så mange
skolepenge, at de dækker børnehjemmets udgifter. Fadderskaber til skolebørn, hvor forældrene er i
stand til at betale, er billigere, da fadderskabet blot skal dække de udgifter, som forældrene ikke kan
betale.
Fadderskaber til skolebørn, som forældrene ikke er i stand til at betale for, koster det samme som
fadderskaber for forældreløse børn.
Skolebørnene bor på børnehjemmet og følger skolegangen der. I skoleferierne tre gange om året har de
mulighed for at tage hjem og besøge familien.

Skolebørn, hvor forældrene ikke kan betale
Fadderskabsbidrag per måned: DKK 245
Samuel Muiruri
Dreng – 13 år
Hobby: At lave legetøj
Samuels forældre er skilt. Hans mor er søster til Florence (børnehjemmets leders kone).
Da Samuel var tre år gammel efterlod hans mor ham på gaden i en landsby. Nogle
mennesker så ham og genkendte ham. De meldte det til hans bedstemor. Bedstemoren
kom og hentede drengen og beholdt ham i to år. Da Florence kom på besøg og så,
hvorledes drengen levede uden opdragelse eller skolegang, uden at få nok mad eller
klæder, besluttede hun at tage ham med til børnehjemmet. Her er drengen lykkelig. Han har ingen
kontakt med sin mor, som har været gift med fire forskellige mænd. Han besøger sin bedstemor i
skoleferierne. Drengen har ingen til at betale for sig og behøver fuld understøttelse.
Naomi Rudia
Nyabiage
Pige – 11 år
Hobby: At
strikke og
synge

Claudia Nyabiage
Pige – 6 år
Hobby: At lege med
dukker

Emmanuel Ogori
Dreng – 9 år
Hobby: At lave
legetøj

Naomi, Claudia og Emmanuel er søskende. De har haft en traumatisk oplevelse på grund af et ødelagt
familieforhold. Deres far forlod sin første kone og giftede sig med en anden kone. Den nye kone
mishandlede børnene. Hun nægtede at tage ordentligt vare på dem. De fik ikke mad og kærlighed nok.
Deres rigtige mor forlod hjemmet og opholdt sig i et andet område. Børnenes adskillelse fra deres rigtige
mor var en stor udfordring. Børnene er blevet optaget på Fiwagoh for at give dem sikkerhed og beskytte
dem imod unødvendige lidelser. Efter deres optagelse har de gjort fremskridt både sundhedsmæssigt, i
deres sociale opførsel og i skolen. Deres far har ikke noget arbejde og er ude af stand til at betale for
børnene.
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Emanuel Kimutai
Dreng – 6 år
Hobby: At lege med legesager
Victoria og Emanuel er søskende. Deres forældre blev skilt, fordi faren var alkoholiker. I
2007 blev deres mor ansat som sekretær på Fiwagoh Mission børnehjem. Senere blev
hun lærer på børnehjemmets skole. I januar 2011 blev Victoria optaget på børnehjemmet
som skolebarn. Deres mor begyndte at bede om, at hendes mand måtte komme tilbage.
Gud besvarede hendes bønner. Han kom tilbage, og hun har været i stand til at gøre ham
interesseret i Gud. I maj 2012 blev Emanuel også optaget på børnehjemmet som skolebarn. Deres mor
ønsker, at børnene skal have en god kristen uddannelse. Da deres far besluttede sig for at følge Gud
fuldt ud og at holde sabbatten hellig, mistede han sit arbejde. Deres forældre er i stand til at betale
skolepenge for Victoria, men de behøver fuld understøttelse for Emanuel.
Elmelta Wanjiku
Pige – 14 år
Hobby: At synge

Elmelta
Wanjiku
Pige – 14 år
Hobby: At synge

Elmelta og Polin er søskende. Deres mor, som er søster til børnehjemmets leder, var alkoholiker. Hun
overlod børnene fuldstændigt til naboerne. Benson tog derhen for at redde børnene. Senere var han
atter afsted for at redde deres mor. Senere omvendte hun sig og blev en kristen. Hun er syg og uden
arbejde. Børnene er derfor blevet på børnehjemmet. Børnene er lykkelige og tilfredse på børnehjemmet.
Deres mor er ude af stand til at betale skolepenge.
Phoebe Nyaluaki
Pige – 17 år
Hobby: At sy
Phoebe er flygtning fra Sudan. Under krigen i Sudan måtte hun flygte sammen med sin
søster og bror efter at have set deres far blive dræbt. Deres mor var i stand til at skjule
sig. Børnene flygtede for livet. De gik en måned igennem busken, hvor de spiste blade
og døde dyrs kroppe for at overleve. De bandt blade omkring deres bare fødder for at
beskytte dem. Under flugten blev de to søstre adskilt fra deres bror, som landede i
Uganda. Phoebe og hendes søster blev til sidst samlet op af FN lastbiler og bragt til en flygtningelejr i
den nordlige del af Kenya. Her levede de tre år. Hendes søster blev til sidst gift med en sudaneser, som
boede i Kenya. De tog Phoebe med sig til Nakuru, hvor de slog sig ned. Phoebe havde aldrig været i
skole og havde ingenting at gøre. Hun bad sin søster om at lade hende gå i skole. Hendes søster havde
ingen mulighed for at hjælpe hende, så hun sagde blot, at hun skulle gå og lede efter en skole. På grund
af hendes fremskredne alder blev hun nægtet adgang til alle skolerne i Nakuru området. Til sidst
havnede hun ved Fiwagoh Mission børnehjem, hvor hun tiggede om at blive optaget i skolen. Lederen af
børnehjemmet havde medlidenhed med hende og spurgte, om hun ville være i stand til at betale
skolepengene. Hun sagde, at hendes bror, som gik i skole i Uganda, fik understøttelse fra FN, og han
ville betale. Hun blev optaget og begyndte at gå i skole sammen med de yngste børn i Fiwagoh. Senere
tog hendes bror tilbage til Sudan. Her har han ikke kunnet finde noget arbejde. Efter at være blevet
kaldt ind som soldat er han ikke længere i stand til at betale for sin søster. Phoebe har brug for en
fadder, så hun kan fortsætte sin skolegang.
Tabitha Wanjiru
Pige – 8 år
Hobby: At lære bibelvers udenad og synge
Lucy og Tabitha er søstre. Deres far er landmand. Deres mor er lærer på Fiwagoh. Lucy
og Tabitha har gået i forskellige offentlige skoler, hvor de er blevet mødt med mange
udfordringer. De fik ikke nogen god kost, som endte med at Lucy ofte klagede over ondt i
maven. Børnene havde traumatiske oplevelser i skolen som følge af meget
hjemmearbejde. Den mindste forsømmelse blev straffet med stokkeslag og skældsord. De
fleste af deres skolekammerater havde en baggrund med dårlig moral og de mishandlede pigerne. Lucy
og Tabitha hvade aldrig fred i sindet. Forældrene besluttede at finde en bedre løsning for deres døtre.
Pigerne blev bragt til Fiwagoh i 2011. Her har de vist fremskridt i opførsel såvel som i skolen. De har
fundet fred og glæde. Forældrene betaler skolepenge for Lucy. De behøver fuld understøttelse til
Tabitha.
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Gelshon Soloine
Dreng – 10 år
Hobby: At tegne

Elvis Soloine
Dreng – 12 år
Hobby:At læse
bibelhistorier

Gelshon and Elvis are siblings. They come from Maasai community. Their father has two wives and 16
children. He worked as a guard at the neighbourhood of the Fiwagoh Orphanage. He saw the profits of
good education. He therefore approached the director of the orphanage to take one of his sons. He has
no possibility to educate all his children. He promised to try to pay a small school fee through selling of
milk. The whole family survive through cattle keeping. They drink blood and milk and eat meat. Gelshon
was admitted at the orphanage in January 2010. Gelshon learned many new things at the orphanage
which he brought home in his school holidays. He told the family that he would not drink blood or eat
meat anymore. They accepted this. He also taught them about hygiene. The parents were so pleased
about the changes in their son that they approached the orphanage to take one more son. Elvis, a son of
the other wife, was admitted in January 2012. As their parents are very seldom able to pay school fees,
we kindly ask for full sponsorships for both boys.
Geoffry Obongi
Dreng – 10 år
Hobby: At lege
James, Staron og Geoffry er brødre. Deres far er alkoholiker. Deres mor sælger kål på
markedet. De bor i et slumkvarter. Efter deres far blev alkoholiker, blev livet i hjemmet
hårdt for børnene. Indflydelsen fra slumkvarteret var dårlig, men nu måtte de også leve
med diskussioner og stridigheder i hjemmet. Deres mor ønskede at redde drengene. I
januar 2010 bragte hun James og Geoffry til børnehjemmet, hvor de blev optaget som
skolebørn. Staron blev senere optaget i januar 2011. Børnene led mentalt efter deres oplevelser
derhjemme. De har fundet fred og glæde i det kristne miljø på børnehjemmet. Efter deres mor havde
bragt børnene til børnehjemmet, nægtede deres far totalt at underholde familien. Han fortalte hende, at
hun kunne selv betale skolepengene. Deres mor kæmper, som nu må underholde hele familien inklusiv
deres far, som nægter at arbejde. Hun er i stand til at betale skolepenge for James, men hun behøver
fuld understøttelse for Staron og Geoffry.
Isaack Lelamat
Dreng – 11 år
Hobby: At lege

John Saruni
Dreng – 9 år
Hobby: At tegne

Isaack og John er brødre. De kommer fra Maasailand. Deres far arbejder som vagt ved et
overnatningssted i nærheden af børnehjemmet. Deres far har aldrig fået nogen uddannelse, men han har
forstået værdien af uddannelse. Han sendte derfor sine børn til den offentlige skole, men de lærte ikke
noget. Folk har den opfattelse, at dersom du er et maasaibarn, så behøver du ikke lære noget. En dag
fortalte vagten fra børnehjemmet deres far om skolen på Fiwagoh. Derefter bad han om, at Isaack og
John måtte få lov til at gå i skole her. De blev optaget. Børnene har gjort store fremskridt i skolen. Deres
far er ikke i stand til at betale skolepenge, da han tjener meget lidt som vagt. Isaack og John behøver
begge fuld understøttelse.
Mercy Wambui
Pige – 15 år
Hobby: At synge kristne sange
Mercy har skilte forældre. Hendes mor har giftet sig igen, men hendes stedfar har aldrig
accepteret Mercy som sin datter. Han angreb hende og slog hende. Livet blev meget
vanskeligt for Mercy. Hendes mor søgte efter en måde at redde sin datter på. Til sidst
besluttede hun at bringe sin datter til Fiwagoh Mission børnehjem. Her blev Mercy
optaget som skolebarn. Hendes mor er sælger på gaden og har forsøgt at betale
skolepenge, men hun er ikke i stand til at betale alle regningerne. Senere forlod hendes mand hende og
giftede sig med en anden dame. Vi beder venligst om fuld understøttelse til Mercy.
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Lulu Wanyonyi
Dreng – 6 år
Hobby: At bygge huse
Duncan, Faith, Immanuel og Lulu er søskende og har samme far. Duncan blev født i
1993. Hans forældre blev skilt, da han var to år gammel. Hans far forlod familien, og der
var ikke længere noget rigtigt hjem til Duncan. Han boede mest hos sine bedsteforældre
og tilbragte meget tid sammen med sin bedstefar, der vogtede kvæg. Senere fik hans
mor et arbejde, men hun tjente ikke nok til at underholde familien.
Hans far, som han ikke så mere til, giftede sig med en anden kvinde og i 2000 blev Faith født.
I 2002 giftede Duncans mor sig igen. På dette tidspunkt boede Duncan hos sin bedstemor og gik i
børnehaveklasse. Da hans far hørte om sin søns lidelser, besluttede han sig for at få fat i drengen. Han
tog hen til skolen og beviste, at han var drengens far, hvorefter han gjorde krav på ham. Det var første
gang, han så sin far, siden han var to år gammel.
I 2002 blev Immanuel født. Det var i dette år Duncan kom til sin far og sin stedmor, som allerede havde
to andre børn, Faith og Immanuel. Men livet blev ikke lettere her for Duncan. Han fik besked på at
udføre alt det huslige arbejde, men han blev sendt i skole uden morgenmad. Om aftenen fik han heller
ikke nok at spise.
Familien boede i et slumkvarter. Børnene var grove og uhøflige, de ældre i området drak alkohol, og de
unge var involveret i røveri. Således begyndte Faith i fireårsalderen at være fræk og stjæle. Hendes
forældre bekymrede sig og så sig om efter en anden løsning til deres datter. I 2005 blev hun sendt til
Fiwagoh Mission. I 2006 blev Duncan og Immanuel også bragt til Fiwagoh. Lulu blev født i samme år i
2006. Deres far har endnu et barn derhjemme og kæmper for at forsørge familien. Han sælger kul på
gaden. Han betaler skolepenge for Faith. Duncan og Immanuel har begge fået en fadder, og Lulu
behøver fuld understøttelse.
Stephen Mbugua
Dreng – 14 år
Hobby: Kunst

Hillary Kinyanjui
Dreng – 15 år
Hobby: At tegne

Timothy Wanyoike
Dreng – 9 år
Hobby: At lave
legetøj

Brian, Stephen, Hillary, Dennis og Timothy er brødre. Da familien havde fået 8 børn skilte forældrene
sig. Faren måtte flygte for sit liv, da hans kone truede med at dræbe ham. Han gemte sig i busken, da
han i løbet af tre dage rejste til fods tilbage til sit hjemland. Moren tog alle børnene tilbage til hendes
forældre, hvor hun boede to år sammen med otte børn, der knapt nok fik mad og uddannelse. Hendes
slægtninge gav hende et stykke jord, men hun fik ingen yderligere hjælp. I 2005 blev faren inviteret til
Fiagoh missionsskole som frivillig skolelærer. Senere blev han ansat som lærer. Efter to år rådede man
ham til at hente sin familie, da det ikke var godt at have en ugift lærer på missionsskolen. Han hørte
også om sine børns lidelser. Til sidst hjalp menigheds medlemmer ham med at forsone sig med sin kone.
De har nu 12 børn og faren er en meget god lærer på Fiwagoh missionsskole. Han betaler skolepenge for
Brian, men han behøver fuld støtte til de andre fire børn, da han har mere end nok at gøre med at
forsørge de yderligere syv børn derhjemme.
John Kamau
Dreng
Hobby: At lege
John er den førstefødte i en familie med tre børn. Han havde det rigtig godt og voksede
op i en kristen familie indtil stammekrigene i 2007. Deres hus blev brændt, og familien
måtte flygte. De opholdt sig i en flygtningelejr i seks måneder. Her mistede hans far
modet og begyndte at drikke alkohol for at glemme sine problemer. Efter de kom tilbage
til deres grundstykke, byggede de et mudderhus. Hans mor begyndte at dyrke
grøntsager, så familien kunne overleve. Hans far gik tilbage til markedspladsen og arbejdede ligesom før
med at bære varer for folk. Desværre var han nu så afhængig af alkohol, at han ikke længere tog
pengene med hjem, men han drak dem op. Johns mor har kæmpet for at underholde familien så godt
hun kan, men til sidst besluttede hun at tage John, hendes ældste søn, til børnehjemmet, så han kan gå
i skole. Børnehjemmets leder har forsøgt, at få Johns far til at forstå, at det er hans ansvar at betale
skolepenge for hans søn, men det er ikke lykkedes. Vi beder om fuld understøttelse til John for at aflaste
hans mor fra yderligere stress, idet hun kæmper for at tage sig af endnu to børn.
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Skolebørn, hvor forældrene betaler skolepenge
Fadderskabsbidrag per måned: DKK 155
James Mboga
Dreng – 13 år
Hobby: At løbe
James, Staron og Geoffry er brødre. Deres far er alkoholiker. Deres mor sælger kål på
markedet. De bor i et slumkvarter. Efter deres far blev alkoholiker, blev livet i hjemmet
hårdt for børnene. Indflydelsen fra slumkvarteret var dårlig, men nu måtte de også leve
med diskussioner og stridigheder i hjemmet. Deres mor ønskede at redde drengene. I
januar 2010 bragte hun James og Geoffry til børnehjemmet, hvor de blev optaget som
skolebørn. Staron blev senere optaget i januar 2011. Børnene led mentalt efter deres oplevelser
derhjemme. De har fundet fred og glæde i det kristne miljø på børnehjemmet. Efter deres mor havde
bragt børnene til børnehjemmet, nægtede deres far totalt at underholde familien. Han fortalte hende, at
hun kunne selv betale skolepengene. Deres mor kæmper, som nu må underholde hele familien inklusiv
deres far, som nægter at arbejde. Hun er i stand til at betale skolepenge for James, men hun behøver
fuld understøttelse for Staron og Geoffry.
Victoria Chepkoech
Pige – 8 år
Hobby: At lege
Victoria og Emanuel er søskende. Deres forældre blev skilt, fordi faren var alkoholiker. I
2007 blev deres mor ansat som sekretær på Fiwagoh Mission børnehjem. Senere blev
hun lærer på børnehjemmets skole. I januar 2011 blev Victoria optaget på børnehjemmet
som skolebarn. Deres mor begyndte at bede om, at hendes mand måtte komme tilbage.
Gud besvarede hendes bønner. Han kom tilbage, og hun har været i stand til at gøre ham
interesseret i Gud. I maj 2012 blev Emanuel også optaget på børnehjemmet som skolebarn. Deres mor
ønsker, at børnene skal have en god kristen uddannelse. Da deres far besluttede sig for at følge Gud
fuldt ud og at holde sabbatten hellig, mistede han sit arbejde. Deres forældre er i stand til at betale
skolepenge for Victoria, men de behøver fuld understøttelse for Emanuel.
Lucy Wangui Mbugua
Pige – 11 år
Hobby: At lære bibelvers udenad, strikke og lave mad
Lucy og Tabitha er søstre. Deres far er landmand. Deres mor er lærer på Fiwagoh. Lucy
og Tabitha har gået i forskellige offentlige skoler, hvor de er blevet mødt med mange
udfordringer. De fik ikke nogen god kost, som endte med at Lucy ofte klagede over ondt i
maven. Børnene havde traumatiske oplevelser i skolen som følge af meget
hjemmearbejde. Den mindste forsømmelse blev straffet med stokkeslag og skældsord. De
fleste af deres skolekammerater havde en baggrund med dårlig moral og de mishandlede pigerne. Lucy
og Tabitha hvade aldrig fred i sindet. Forældrene besluttede at finde en bedre løsning for deres døtre.
Pigerne blev bragt til Fiwagoh i 2011. Her har de vist fremskridt i opførsel såvel som i skolen. De har
fundet fred og glæde. Forældrene betaler skolepenge for Lucy. De behøver fuld understøttelse til
Tabitha.
David Mariera
Dreng – 14 år
Hobby: At lege
David har tre søskende. I 2008 døde deres mor. Efter deres mors død har deres far
kæmpet hårdt for at tage sig af sine fire børn med en meget lille indtægt. Han syntes det
var hårdt at efterlade børnene tidligt om morgenen, da han måtte forlade hjemmet for at
tjene til det daglige brød. Som en kristen mand forstod han også, at hans børn led
mentalt, moralsk og åndeligt på grund af den dårlige indflydelse i området, hvor hans
hjem befandt sig. Dette blev føjet til den store udfordring at sørge for børnenes grundlæggende behov.
Til sidst blev Faith og Joshua optaget på Fiwagoh Mission børnehjem som forældreløse børn. David blev
optaget som skolebarn, og hans far betaler skolepenge for ham.
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Faith Nanjala
Pige – 12 år
Hobby: At synge
Duncan, Faith, Immanuel og Lulu er søskende og har samme far. Duncan blev født i 1993.
Hans forældre blev skilt, da han var to år gammel. Hans far forlod familien, og der var
ikke længere noget rigtigt hjem til Duncan. Han boede mest hos sine bedsteforældre og
tilbragte meget tid sammen med sin bedstefar, der vogtede kvæg. Senere fik hans mor et
arbejde, men hun tjente ikke nok til at underholde familien.
Hans far, som han ikke så mere til, giftede sig med en anden kvinde og i 2000 blev Faith født.
I 2002 giftede Duncans mor sig igen. På dette tidspunkt boede Duncan hos sin bedstemor og gik i
børnehaveklasse. Da hans far hørte om sin søns lidelser, besluttede han sig for at få fat i drengen. Han
tog hen til skolen og beviste, at han var drengens far, hvorefter han gjorde krav på ham. Det var første
gang, han så sin far, siden han var to år gammel.
I 2002 blev Immanuel født. Det var i dette år Duncan kom til sin far og sin stedmor, som allerede havde
to andre børn, Faith og Immanuel. Men livet blev ikke lettere her for Duncan. Han fik besked på at
udføre alt det huslige arbejde, men han blev sendt i skole uden morgenmad. Om aftenen fik han heller
ikke nok at spise.
Familien boede i et slumkvarter. Børnene var grove og uhøflige, de ældre i området drak alkohol, og de
unge var involveret i røveri. Således begyndte Faith i fireårsalderen at være fræk og stjæle. Hendes
forældre bekymrede sig og så sig om efter en anden løsning til deres datter. I 2005 blev hun sendt til
Fiwagoh Mission. I 2006 blev Duncan og Immanuel også bragt til Fiwagoh. Lulu blev født i samme år i
2006. Deres far har endnu et barn derhjemme og kæmper for at forsørge familien. Han sælger kul på
gaden. Han betaler skolepenge for Faith. Duncan og Immanuel har begge fået en fadder, og Lulu
behøver fuld understøttelse.

Delvin Nyaboke
Pige – 14 år
Hobby: At læse bibelhistorier
Delvin har tre søskende. Hendes fars søster blev dræbt af hendes mand. Hun havde tre
børn. Deres far efterlod børnene og flygtede for at redde livet fra pøbelen, som ønskede
at dræbe ham. Delvins far tog derefter de tre efterladte børn til sig. Han fandt det meget
hårdt at føde og sørge for syv børn. Han henvendte sig derfor til børnehjemmet for at
bede om hjælp. Her besluttede lederen af børnehjemmet at hjælpe denne kæmpende
mand. Et af de forældreløse børn blev optaget og Delvin blev optaget som skolebarn. Hendes far betaler
skolepenge for Delvin.

Det er muligt at have kontakt per brev med barnet. Breve kan sendes til Better Life Mission, som sender
dem samlet videre med visse mellemrum. Breve fra børnene sendes også til Better Life Mission, som
sender dem videre til fadderne.

Administrationsomkostningerne for foreningen Better Life Mission holdes så lave som muligt.
Administrationen sker som en frivillig ydelse. Porto og bankudgifter til pengeoverførsler bliver dækket af
gaver givet til foreningens administrationsomkostninger. Disse udgifter bogføres separat i vores
bogføring. De fulde beløb af fadderskabsindtægterne og andre bidrag sendes videre til de pågældende
formål.
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Bankoplysninger:
I Danmark/DKK konto:
Modtager: Better Life Mission, Schweinbrunnenberg 2, CH-4938 Rohrbachgraben
Modtagerbank: Nordea, Torvet 10-12, DK-4100 Ringsted
Reg. nr: 2520
Kontonummer: 3492-216-452
IBAN: DK3020003492216452
Swift: NDEADKKK
I Schweiz/USD konto:
Modtager: Better Life Mission, Schweinbrunnenberg 2, CH-4938 Rohrbachgraben
Modtagerbank: Swiss Post, PostFinance, Nordring 8, CH-3030 Bern
Kontonummer: 91-765570-9
IBAN : CH02 0900 0000 9176 5570 9
SWIFT:Code: POFICHBEXXX
PS: Skulle nogen have brug for oplysninger angående vores konto i CHF eller EUR giver vi jer gerne
disse.

Følgende talon sendes til:
Better Life Mission
Postfach 4
CH-4938 Rohrbach
Schweiz

--------------------------------------------------------------------------------------------------------Tilmelding af faddere / bestilling af nyhedsbrev
Jeg ønsker (sæt venligst kryds ved det ønskede):


At være fadder til et barn i Fiwagoh Mission børnehjem. Fadderskabsbidrag DKK 245 per md.



At være fadder til et skolebarn i Fiwagoh Mission børnehjem. Fadderskabsbidrag DKK 245 per md.



At være fadder til et skolebarn i Fiwagoh Mission børnehjem. Fadderskabsbidrag DKK 155 per md.



Et barn med følgende navn:



En pige



En dreng



Specielt ønske vedr barnet:



Fadderskabet ønskes begyndt per: måned:



At få tilsendt nyhedsbreve fra Better Life Mission per post.



At få oplysning om nye udgivelser af nyhedsbreve fra Better Life Mission per email. Derefter
kan jeg selv læse dem på foreningens hjemmeside.

år:

Navn:
Adresse:

Telefon:
Email:

9

