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Bønneemner




Be for våre døveskoler, internat og elevhjem
Be for fjernadopsjons-programmet vårt
Takk for trofaste faddere og be for nye

Kjære familie og venner!
“Barn er en Guds gave,” sier Bibelen. La oss fortelle dere litt om døve barn og unge sOm
DMI får være med å hjelpe i Asia og Afrika. Prøv å tenke deg å vokse opp uten språk, uten å
kunne snakke med mor, far og søsken. Hjemmelagede fakter om livets mest nødvendige ting
som å spise og sove er det eneste samtalene dreier seg om. Av omgivelsene omkring blir de
sett ned på og til tider knapt regnet som et menneske i det hele tatt. Derfor er barnemisbruk
også svært utbredt.

Historien om Erick

Erick
Erick kom til døveskolen vår i Kenya i mars måned iår. Faren hans døde for noen år siden av
aids. Ifølge afrikansk skikk så “arvet” da onkelen Erick og moren hans sammen med resten av
barneflokken til broren. Etter et par år døde også moren til Erick av aids. Onkelen lurte på hva
han skulle gjøre med denne døve nevøen som han ikke kunne prate med. Det var da han fikk
høre om døveskolen vår. Han tok med seg gutten og spurte om Erick kunne bli tatt hånd om
der. Erick var tynn og mager, skremt og usikker på hva som skulle skje med han. På bildet ser
dere en lykkelig Erick fire måneder senere. Han har lagt på seg og har fått et smittende smil.
Han har lært tegnspråk og fått en helt ny tilværelse blant andre døve barn i et miljø der han
blir forstått og godtatt. Kjærlighet og menneskeverd har gitt han en ny tiltro til seg selv og

andre. Han får lære å lese og skrive, men han får også lære om sin skaper, om Jesu kjærlighet
som møter han i hans egen hverdag, og forstår han mer enn noen annen. Nå er dette å være en
byrde for sine omgivelser borte. I stedet er han selv en gave! Tenk hvilken selvfølelse det
skaper hos et barn!

De “heldige”
Erick er blant de “heldige” som kom på døveskolen tidlig. Mange elever kommer ikke før de
nesten er blitt voksne. På skolen er det hverken innlagt vann eller elektrisitet. Skolemateriell
er begrenset. Men barna er glade og takknemlige. I juni måned fikk de besøk av Lynne
Graham, koordinatoren for fjernadosjons- programmet vårt. Hun forteller om den nydelige
holdningen til barna og hvor takknemlige de er. Bare det å få sin egen tannbørste var en
enorm opplevelse for dem!

Håp for fremtiden
Vi har døveskoler både i Afrika og på Filippinene. Døveskolene våre, internatdrift og
elevhjem har vist seg å være av enorm betydning, rent menneskelig, sosialt og åndelig for
hver og en av elevene. Mange av dem har blitt ledere og gode eksempler i sine døve
sammenhenger. Ikke minst har vi fått se hvordan Gud har hjulpet og forandret barn og unge ut
av ensomhet og frustrasjon til å bli innflytelsesrike individer og eksempler blant sine egne.

Elevhjemmet i Davao
Byggeprosessen for det nye elevhjemmet i Davao på Filippinene er påbegynt. Dette
elevhjemmet er uunnværlig for elever fra landdistriktene som trenger skolegang på den
offentlige døveskolen som ikke har internat. Fra Norge kunne vi sende byggekapitalen for
første byggetrinn på 300.000 kr. En hjertelig takk til dere som har muligjort dette store
bidraget! Vi lanserer nå en videre innsamlingsaksjon for å kunne fullføre de to neste
byggetrinnene som er planlagt ferdig ved slutten av 2004. Restkapitalen som er på 625.000 kr
er blitt større enn først beregnet. For grupper og enkeltpersoner som er interessert sender vi
gjerne en mer detaljert prosjektbeskrivelse.

Takk
Takk til deg som er med å hjelp døve barn å finne mening og håp i tilværelsen! Svært mye av
vår innsats går til unge mennesker, derfor vil vi få takke spesielt for forbønn og gaver både til
fjernadopsjon, generell drift og til prosjekter!
Vennlig hilsen Neville og Lill

