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Visdomsord
Den som hjelper den fattige,
låner til Herren,
og Herren gir han igjen for hans
velgjerning.
Ordspråkene 19,17
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jære lesere!
Når dette brevet skrives er
det sensommer i Melbourne, mens
dere går våren i møte. Alle har vi
feiret påske, noe som stemmer
våre hjerter til takk. Takken går til
Takk og bønn
Jesus som frivillig kjempet vår sak
• Be fremdeles for døve i Kenya, og ga oss barnerett hos Gud…
for beskyttelse og hjelp. Glem
Hjertelig takk til alle givere!
ikke døveskolen og barna!
I februar sendte vi ut fadderbrev
• Husk også Daniel, hans familie med takk til alle våre faddere.
Denne gang vil vi si en spesiell takk
i Kenya og arbeid i Tanzania.
til alle våre givere som har gitt til
• Be om nok ressurser til alle
andre formål, til døveskoler,
våre medarbeidere i Afrika,
evangelister, nødhjelp osv. og ikke
minst gaver til generell drift slik at
Asia og Sør Amerika!
arbeidet kan gå sin gang dag etter
• Be om ny kontor medarbeider dag, år etter år. Takk for små og
i Norge!
store gaver! Flere har vært trofaste
over mange år, noen helt fra arbei• Be for konferansen i Egypt
dets begynnelse i Korea i 1979.
Her er skinnende eksempler på
giverglede, trofasthet og utholdenhet, f.eks de to enkene som betaler
for utsendelse av nyhetsbrevene.
En spesiell takk går også til nye
givere! Med nye og yngre folk fatter vi nytt mot til oppgavene.
TAKK TIL HVER OG EN!
Fem idealistiske medarbeidere som reiste fra Uganda til Sudan uten underhold for å bringe håp til
døve i et samfunn som har kjent lite annet enn krig.

Jacob og Kasitha fra Kongo er ferdig uteksaminerte teologistudenter fra Bibelskolen for døve i
Uganda, klare til tjeneste i hjemlandet.

Motorsykler enda en gang

Forrige gang fortalte vi om flere
medarbeidere. Her er noen flere
bilder. DMI har over 130 trofaste
medarbeidere, de fleste døve. De
ser ikke sin jobb som en ”9–4” sak,
men er drevet av visjon for oppgaven og medmenneskelig kjærlighet.
Jesus har gitt deres liv ny mening
og giv. De er villige til å gå ”den
andre mila” for sin neste. Flere
trenger motorsykler for å komme
seg fram. For 10 000 kr får vi både
sykkel og hjelm. Merk gaven: ”Motorsykkel for Afrika”.

Småpenger kan bli ”store” !

For mange år siden begynte vi et
støtteprogram for våre medarbeidere som vi kalte ”evangeliststøtte”. Givere som ønsket det fikk
bilde av en medarbeider som de ba
for og ga faste bidrag til. Fremdeles
er det flere som gir til dette. Nå
ønsker vi å ”puste nytt liv” i denne
givertjenesten.
Medarbeidernes
lønninger varierer noe, men et
gj.snitt på ca 500 kr pr. mnd vil
være tilstrekkelig mange steder. I
ei gruppe på 10 givere vil det bety
en 50 lapp pr. mnd på hver. På en
skole, en bedrift eller menighet
hvor det er mange mennesker, klarer det seg kanskje med ei krone
pr. pers. for hver måned! Tenk at
vi kan betale manges livsunderhold
med våre småpenger! Vi håper dette kan bli en ide som mange kan bli
tent på. Ta kontakt med Lill så sender vi bilde og mer info!
Daniel i Kenya/Tanzania

Daniel er fra Kenya og har arbeidet
i mange år som misjonær i Dar es
Salam. Han er ansvarlig for det stadig voksende arbeid som DMI driver i Tanzania. Han er en glad døv
mann, flink og inspirerende. Han
er gift med Jane (hørende) og har
en stor familie. De siste månedene

har vært vanskelige. Daniel er fra
Kikuyu stammen som mottok mye
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Folk lider fremdeles
i Kenya!
Send din nødhjelpsgave på
konto 23200780000

av hatsbølgene i Kenya dette året.
Han levde i angst for sine eldre
barn og hva som kunne skje med
pårørende i hjemlandet. Det er
andre gang i familiens liv at dette
har skjedd. Moren hans kom seg
aldri etter sjokket fra forrige grusomme angrep da hjemmet deres
ble brent til grunnen. Hun døde
ikke lenge etter. Situasjonen i Kenya har nå stilnet av og Daniel kunne endelig reise hjem og få barna
sine i mer sikre omgivelser. De
levde i en flyktningleir i eget land
under svært usanitære forhold.
Enda er det mange som bor i leirene og ikke kjenner seg trygge.
Døve trenger i særlig grad hjelp til
å bearbeide opplevelsene. Deaf Aid
samarbeider nå med Røde Kors om
å få tolker til nettopp det.
Nybygg i Uganda

En av våre trofaste givere ble minnet om David Bulimes arbeid. Som
bestilt fra himmelen sendte han kr
50 000 i rette tid for et pågående
reparasjonsarbeid på DMIs kontorbygg i Kampala. Hjertelig takk!!!

Internasjonal konferanse

Siste frist er 30. april for å sende
inn innmelding, registreringsskjema og konferanseavgift på kr 2000
for dagene i Egypt, 1.-5.okt.
Takk til Per Harald!

I Per Harald Refsnes har vi i flere
år hatt en frivillig medarbeider som
har gjort all bilagsføring for DMI.
Nå må han dessverre slutte. Vi takker hjertelig for en flott innsats!
Farvel til Eva

Den 15. april slutter Eva Kinn He
hos oss. Hun og familien flytter til
Singapore. Hjertelig takk, Eva, for
en kjempefin innsats! Du blir savnet!!!
Kontormedarbeider søkes

Er det noen som kan tenke seg
en 20 % kontorstilling i DMI?
Ta gjerne kontakt med styreleder Heidi Woll på tlf. 33 31
96 96 snarest!
Takk for følget denne gang også,
for forbønn, omtanke og hjertelag!
Vennlig hilsen Neville og Lill
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