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En eneste person har så 
langt støttet DMIs 
arbeid i Kongo. Med et 
fast beløp på ca 1000 kr. 
i måneden har det 
skjedd mirakler: To 
evangelister og fire 
lærere får lønn og kan 
drive en døveskole med 
41 elever. 

Da jeg i sommer kom 
til Øst-Kongo og så hva 
våre døve medarbeidere 
der har bygget opp for 

utrolig små midler, ble 
jeg nesten målløs. Tre 
livskraftige, store 
menigheter for døve i 
denne urolige og utrygge 
delen av Kongo drives av 
sju døve evangelister, de 
fleste av dem er ulønnet. 
De opplevde et skrikende 
behov for skole blant 
døve barn i byen Beni. 
Noe måtte gjøres! De 
leide et billig bygg, 
ansatte lærere og startet.

Ny døveskole står klar. Når kan den tas i bruk?  

2013     - 
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 Rektor
 Alain
 Muhindo
 ved 
 DMIs  
 døveskole 
 i
 Beni,
 Nord-Kivu,
 Kongo

Bibelord:

«Gi,	  så	  skal	  dere	  få:	  
Et	  godt	  mål,	  sammenristet,	  
stappet	  og	  breddfullt,	  skal	  dere	  
få	  i	  fanget.	  For	  i	  det	  målet	  dere	  
selv	  måler	  med,	  skal	  det	  også	  
måles	  opp	  Jl	  dere.»

Lukas	  6,	  38

 Døveskolen i Beni, Kongo

Rektor ved døveskolen i Beni, 
Kongo heter Alain Muhindo. Han er 
døv, har gått ett år på bibelskole og var 
evangelist i DMI-menigheten i byen. 
Alain gikk i bresjen for å få igang 
døveskolen i Beni. Han tok hoved-
ansvaret og ble rektor. Ettersom han er 
en ung, ugift mann i tjue-åra, kan han 
fremdeles bo hos sine foreldre. Derfor 
bestemte han at han foreløpig ikke 
trengte noen lønn. Det var viktigere å 
sørge for at lærerne fikk betalt.

Fire klasserom i svært primitive 
lokaler gir nå de 41 barna muligheten 
til å lære å lese og skrive. Mange døve 
barn i distriktet er fremdeles uten 
skoletilbud.

Imidlertid har en utenlandsk 
organisasjon gitt et nytt skolebygg for 
døve. Bygget ligger et stykke utenfor 
byen og har stått ubrukt i flere år. 
Borgermesteren i byen vil at DMI skal 
overta bygget og flytte skolen dit. Men  
det vil gjøre skoleveien for lang for de 
fleste barna, slik at mange vil miste 
skoletilbudet sitt. En flytting vil derfor 
kreve at det først må bygges toaletter, 
et elevhjem der skolebarna kan 
overnatte, og et enkelt bygg for 
matlaging og måltider. Dette vil gjøre 
det mulig for enda flere døve barn i 
distriktene rundt å få et skole-tilbud. 
Vi håper det kan bli mulig!
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I august 2013 ble den første 
kristne leir for  døve i Kongo 
arrangert. Det skjedde i Butembo, 
i provinsen Nord-Kivu, som ligger 
i den urolige delen av landet. 
60 døve fra hele distriktet var 
samlet. Jeg var også der.

Fra et enkelt kirkebygg uten strøm 
lød  kraftige trommesalver utover i 
byen. Nysgjerrige naboer fikk se døve 
danse og og synge ut sin takk og lov-
prisning på tegnspråk. Det var samme 
Jesus-begeistring, enten den enkelte 
hadde kristen eller muslimsk bakgrunn.

Første	  gang	  i	  Kongo	  -‐
kristen	  leir	  for	  døve
Av	  Gunnar	  Dehli

Å ha Bibel-undervisning i et fransk-
språklig land på et ukjent tegnspråk, var 
en ny erfaring. En døv støttetolk avleste 
mine tegn og engelske munnbevegelser. 
Med tavle og drama ble budskapet 
forstått og tatt imot. Et lite språk-under?

Leirsamling rundt trommen, en uthult stokk

 Forkynnelse med drama
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Fadder-‐	  og	  skolenytt
Av	  Gunnar	  Dehli	  

Immanuel Christian School for the 
Deaf vokser og utvikler seg. 
Nasjonale prøver - de samme for 
hørende og døve - viser at elevene 
kommer nest best ut blant døve-
skolene i landet. 
Likevel, det er et stort behov for å 
bygge ut og forbedre bygningene. 
Særlig må guttene få et bedre bo-
tilbud. De har det trangt og kum-
merlig, med to elever sammen i de 
fleste sengene. 
Skolen har også et sterkt ønske om å 
få lagt en vannledning fram til 
området sitt. En framtidsdrøm er å få 
vannklossetter og dusjer!

 Skolen henter vann med et esel

   En av klassene på skolen

Elever og lærere på DMIs skole i Ringa, vest i Kenya
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 Maliza, døv elev i rullestol

Fadder-‐	  og	  skolenytt
Av	  Lill	  Muir	  

I forrige Kom og Se fortalte vi om 
Hastings i Zambia og hans behov. En 
av våre lesere bestemte seg for å bli 
fadder for han, men vi trenger flere for 
å dekke skolegangen til Hastings.  

Vi nevnte også en annen gutt, 
Maliza, og han vil vi fortelle litt mer 
om. Møtet med han gjorde også 
inntrykk på oss! Da Lewis Nkhoma, 
lederen vår i Zambia, lette etter 
Hastings, kom en far løpende etter 
ham og tryglet og ba om at DMI måtte 
hjelpe sønnen hans også. De hadde 
også en liten døv gutt. Han hadde 
Cerebral Parese, var lam i halve 
kroppen og kunne derfor ikke gå.  Han 
kunne bare krype. Foreldrene måtte 
bære han og hjelpe han med det meste. 
De visste ikke sin arme råd. De ønsket 
det beste for gutten sin, men bodde 
avsides i en liten landsby hvor de drev 
enkelt jordbruk. 

Neville og DMIs internasjonale 
styre hadde ikke hjerte til å si nei til 
Malizas foreldre, selv om DMI ikke 
hadde et budsjett som kunne dekke 
hans behov. Vi visste ikke hvilke 
muligheter som fantes for han i 
Zambia. Det første han trengte var en 
rullestol. Det ble første oppdrag. Siden 
forsøkte Lewis å finne en passende 
skole for han. Endelig fant han en 

skole som ville ta imot Maliza. 
Maamba skole er en spesialskole for 
funksjonshemmede barn, også døve. 
Maliza trives godt og Lewis forteller 
oss at han er en riktig god gutt. 
Foreldrene viser stor omsorg for han og 
hans far kommer alltid og henter han 
hjem når det er skoleferie.

Hastings og Maliza er spesial-
tilfeller innen DMI sitt fadderarbeid. De 
fleste av våre faddere støtter døveskoler 
som DMI driver selv, men i Zambia har 
vi ikke egne skoler. Dette er også et 
dyrt land å arbeide i. Likevel prøver vi 
å finne nok faddere til å dekke utgiftene 
til disse to døve guttene. Hjelp oss å 
hjelpe! Vi ser fram til å høre fra deg! 
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Husker du døve Fritz Moen som 
satt uskyldig fengslet i Norge i 
over 18 år. I Zambia har vi møtt 
tre døve, unge menn som vi tror 
er i samme situasjon.
I et strengt bevoktet fengsel sitter  
Emmanuel, Jairry og Maimbo. Alle tre 
er dømt til døden, men Emmanuel som 
har sittet lengst, har fått sin dom om-
gjort til livsvarig fengsel. Alle tre er 
dømt for drap, men vi har god grunn 
til å tro at de er uskyldige.

I en time fikk Neville Muir, Lewis 
Nkhoma og jeg sitte ansikt til ansikt 
med de tre fangene. De to dødsdømte 
gikk i helt hvite klær. Det gjør alle de 
200 dødsdømte i fengselet.

Det gjorde et sterkt inntrykk å se 
deres takknemlighet for at vi bryr oss 
og samtidig merke deres tillit til Gud i 
det de kalte sin mørkeste time.

Rettssikkerheten for døve er svak i 
mange land. Vi hører stadig om retts-
prosesser der kommunikasjonen ikke 
har fungert for den døve. Dette er også 
situasjonen for de tre som sitter fengslet 
i Zambia. Vi i DMI kan ikke la være å 
engasjere oss i deres saker. I sommer 
engasjerte vi en framstående advokat i 
Zambia for å arbeide for oss. Det vi 
fortalte ham, gjorde tydeligvis inntrykk 
og han ville begynne med Emmanuels 
sak. Ingen dødsdømte blir henrettet 
under nåværende president, så vi kan 
arbeide med de andres saker senere.

Advokaten	  svarte:	  «Jeg	  tar	  saken!»
Av	  Gunnar	  Dehli

 Glade for avtale med advokaten
   Fv: Gunnar, advokaten, Neville, Lewis

 På vei til fengselet
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• Takk for leiren som ble arrangert i 
Kenya med 78 deltakere, der det ble 
28 nye kristne og 18 som ble døpt!

• Takk for leiren som ble arrangert i 
Uganda med 150 deltakere, der det 
ble 23 nye kristne og 7 som ble døpt! 

• Takk for at DMIs arbeid i Uganda 
er kommet på plass under navnet Deaf 
Action Uganda, med hovedleder, nytt 
styre og avklarte eiendomsforhold.

• Be for døvemenigheten i 
Damaskus, Syria. Be om beskyttelse 
og ledelse.

• Be for døve i DMIs menigheter i 
Egypt, spesielt for dem som har mistet 
familiemedlemmer og sine hus.

• Be for økonomien i DMI!

Bønnetemaer
August ble en spesielt vanskelig måned 
for DMI, økonomisk sett. Vi var bare i 
stand til å gi våre medarbeidere i Afrika 
og Asia 45% av den lønnen de egentlig 
skal ha. Vi har mottatt mange meldinger 
om hvor fortvilet situasjonen er for 
flere. Derfor har vi et mål om å kunne 
lønne fullt ut igjen i september. 
Vi håper våre støttepartnere vil stå med 
oss i dette! Benytt gjerne vedlagte giro 
med vårt kontonummer: 7877 08 35983 

Støtte	  til	  KOM	  OG	  SE!
Takk til firmaet Ludvig Kamperhaug as 
som støtter 
utgivelsen av 
KOM	  OG	  SE!

Styreleder:
Heidi Woll
heidi.woll@dminorge.no
+47 996 97 653 

Daglig leder: 
Gunnar Dehli
gunnar.dehli@dminorge.no
+47 900 30 181

Grunnleggere av DMI

Misjonær og internasjonal leder:

Lill og Neville Muir

lill@deafmin.org 

+61 3 9769 7097 (Australia)

+47 930 67 664 (Norge)

DMIs	  kontonumre

Generelle gaver:

7877 08 35983

Fadder/skolestøtte:

1202 22 18326

Davao skolesenter:

1202 57 79957 

Medarbeiderstøtte:

1503 17 64243

Uganda kurs/konf. senter:

1202 22 18407

Økonominytt

mailto:heidi.woll@dminorge.no
mailto:heidi.woll@dminorge.no
mailto:gunnar.dehli@dminorge.no
mailto:gunnar.dehli@dminorge.no
mailto:lill@deafmin.org
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Postadresse:
Pb 19 Bekkelagshøgda, 
1109 Oslo

Org.nr: 884 690 242

Besøksadresse:
Kongsveien 82, 
1177 Oslo

post@dminorge.no

Månedens	  portrett
Av	  Gunnar	  Dehli

Jacob er en ung, døv, dynamisk 
leder  i Kongo.  Han har startet 
menigheter for døve i flere byer 
og etablert interesse-organisas-
joner for døve. Han fikk også 
igang DMIs skole for døve i Beni. 

Besøk oss på internett:

www.dminorge.no

Da jeg besøkte Jacob og kona i sommer 
møtte jeg også ei foreldreløs, døv jente 
som nå bor hos dem. «Det er ikke 
første gangen døve barn uten noe hjem 
bor hos oss», fortalte Jacob, «det er 
ikke uvanlig at foreldre forlater sine 
døve unger», fortsatte han, «de 
skammer seg over dem!»
I sommer ble DMIs virksomhet i 
Kongo etablert under navnet «Deaf 
Action Congo» (DAC). Jacob er 
hovedleder og sammen med seg har 
han seks evangelister. De arbeider 
under svært vanskelige forhold og 
trenger forbønn og støtte!

Jacob Ndovya Kasereka
- Leder av DMIs arbeid i Kongo

Jacob med sin nye ledergruppe

mailto:post@dminorge.no
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