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Denne gang har vi valgt å sende dere en spesialutgave av Nevilles engelske
nyhetsbrev for mars sammen med en norsk oversettelse. Håper dere synes det er
hyggelig med et litt annerledes brev. Nedenfor følger oversettelsen

Kjære venner og støttespillere!
Vi håper dere vil like denne bilderike utgaven av nyhetsbrevet.
Det er så mye å fortelle, så jeg er ikke sikker på hvor jeg skal begynne, men la meg
starte med Tanzania.

Dar Es Salaam menighet. Daniel til høyre.

Tanzania
Daniel Njihia fra Kenya har i en tid vært DMIs misjonær i Tanzania. Han er pastor
for vår døvemenighet i Dar Es Salaam og samtidig startet nye døve menigheter i
andre deler av dette utstrakte landet. Fra Kampala i Uganda til den nordre del av
Tanzania er det en 6 timers reise, men fra Dar Es Salaam kan det ta opp til 3 dager.
Derfor er det blitt bestemt at Ezekiel, en nyutdannet Bibelskole student, under
overoppsyn av Fred, en erfaren evangelist, kan ta seg av den nordre del av landet,
mens Daniel overser arbeidet i resten av Tanzania. I tillegg til menighetsplanting,
har Daniel også ansvar for noen prosjekter.

Carlos og villige elever
Carlos, en skreddermester, jobber i DMIs lille skredderi og lærer andre døve søm
og skredderarbeid. Jeg har nå en fin afrikansk skjorte som de har laget til meg.

En stolt Ezekiel med eksamens papirer fra Bibelskolestudiet.
Et norsk ektepar, som var stasjonert i Tanzania en stund, tok initiativet (først til
pengeinnsamling til skredderiet), deretter til å begynne et bakeri ved å bruke enkle
kull-ovner. De lager ferskt brød og scones. Prosjektet går så bra at det kanskje kan
prøves i andre deler av byen også.

Bakeriet med leder og ansatt.

Kenya
Apropos søm, så har Kenya et systue-prosjekt for døve kvinner. Med støtte fra Eiko
kirke i Japan, har vi ansatt en av våre døve kvinner, Ann, til å lede denne systua
som gir hjelp og livsopphold for døve kvinner med aids.
Kenya Kristne Døveskole i Oyugis (KCSD) fortsetter i de leide lokalene de
begynte i. Gloria har vært travelt opptatt med å finne midler til bygging av ny skole
på tomta de allerede har. P.t. er hun på hjemmeopphold på Filippinene. Nylig skrev
hun følgende brev:
”Skoleåret 2006 begynte 9.jan. For de fleste familier er skolegang for sine døve
barn det siste de prioriterer. Når barna kommer til oss forventer foreldrene at vi
tar hånd om dem på alle vis og gir dem alt av livets elementære behov så som mat,
husrom og klær. De blir etterlatt h os oss uten noe som helst med seg.
KCSD ble opprettet for å ivareta de fattigste av fattige døve barna i Kenya. Nå har
vi 38døve elever fra 5 til 18 år. 55% er foreldreløse barn pga aids/hiv, 15% er
etterlatte eller fra enslige mødre, 30% fra fedre som er arbeidsløse eller lever i
polygami. De familiene som har det litt bedre synes skolen ser for fattigslig ut og

takker nei i første omgang. Men når de ser den utdanning barna får, de verdier og
den oppdragelse som gis, blir foreldrene stolte av barna sine.
Før jeg forlot Kenya i desember, hadde hundrevis av barn og voksne samt deres
kvegdyr dødd av sult. Avlingen hadde tørket inn på grunn av tørken. Katastrofen
har hatt stor innvirkning på vårt ordinære budsjett. Prisstigningen er høy, og
grønnsaker er dyre og vanskelige å få tak i. Prisen på mais, som er viktigste
ernæring, er fordoblet… men dette til tross, blir ingen døve barn nektet adgang.
Gud kjenner saken og han vil sørge for oss. Jeg kan ikke nekte for at jeg ikke
bekymrer meg, men omsorg for foreldreløse og de laveste av de lave er himmelens
ansvar. Takk for forbønn og finansiell støtte.”
Mye av arbeidet vårt er i områdene hvor tørken er verst. Informasjonsstrømmen er
mangelfull, men mange er bekymret over de høye prisene og mangel på mat. Husk
å be for folka våre. Døve er svært sårbare i denne situasjonen.

Ann til høyre, med glade syersker.

Litt av forsamlingen i Nairobi døvemenighet.

På tomta til KCSD

Uganda
I den nordre delen av landet ligger en by som heter Lira. Vi har hatt arbeid der i
mange år. Richard heter evangelisten og han er far til 8 barn. Vi forsøker å øke
lønnen hans slik at han kan reise til de mange døve i distriktene omkring.
Døvemenigheten her har nylig fått seg tomt og er i bønn om penger til et
bygg/senter for å nå den nordre delen av landet. Dette er et område fylt av uro og
mye lidelse pga den morderiske opprørs hæren, Lord's Resistance Army (”Herrens
motstands hær”), som en ofte nevnes på CNN og i andre nyhetssendinger.
For å hjelpe Richard i hans arbeid håper vi å få kjøpt en motorsykkel. Egentlig
ønsker vi oss 5 motorsykler (ikke alle til Richard), til våre døve medarbeidere på
landsbygda som har store avstander å reise. Offentlig transport i disse områdene er
veldig sporadisk, så dette vil bli dem til stor hjelp. Hver sykkel koster ca. 10 000kr.
Hvis kirken din eller en gruppe skulle ønske å gjøre dette til et prosjekt, ville det
være kjempeflott.

Lovsang på tomta i Lira.

Richard og familien

Andre prosjekter
Vi har en lang liste med ting som vi gjerne skulle se virkeliggjort i år. Vi tar ikke
med alt, for da blir byrden for stor. Her er noen av prosjektene:










PCer for våre skoler på Filippinene, ca. 9000kr
Undervisningsutstyr ca.7000kr
Tomt i Ikinu, Kenya, ca. 53000kr.
Motorsykler pr.stk, Uganda, 10 000kr
3 leirer på Filippinene 42 000kr for 440døve.
Konferanse i Egypt for døve fra hele landet - ca. 14 000kr
Lira kirke/senter ca.406.000kr
Utvidelse døveskole i Myanmar ca.280 000kr
Kampala Bibelskole, kirke og senter, ca.2.5 mil. kr

På ønskelista.....
Som du ser, så er det litt av en utfordring som ligger foran oss, men Gud kan og det
er Han vi regner med.

Planer framover





Ny døvemenighet dannes i Melbourne 26.mars
Leirene på Filippinene: Ligao, Davao og Bacalod 1– 21. april
Møter i USA – mai
Øst Afrika og Egypt – juni

Skulle noen ønske å bli med på noen av disse turene, så vennligst ta kontakt
snarest.

Døvegruppe i Suez

Bongo i Kongo,- College-studenter

Takk for støtte og omsorg!
Med ønske om Guds signing, …
Så langt Nevilles brev. Til alle våre norske lesere som får dette brevet i april, vil vi
også få ønske dere en riktig god og velsignet påske!

Siste Nytt!
David Bulime er nettopp kommet hjem fra DMIs første befaringstur til Sudan. Han
observerte følgende i byen Yei i sør: 30 år med krig har medført at det ikke finnes
døveskoler, ikke noe døveforbund, klubb eller kirke for døve, heller ikke et
standardisert tegnspråk. Det er 88 døve i byen. David planlegger å reise tilbake til
Sudan for å besøke Yuba, den sørlige hovedstaden. Det er enklere å få kontakt med
døve der. Reisen tar 3 dager med buss, eller 3 timer med fly.

Vennlig hilsen Neville og Lill

