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Rektor Alain Muhindo i Kongo gleder seg over døveskolens grønnsaksavling
UGANDA: motorsykkel til en ung, trofast evangelist2
ZAMBIA: jubel over en ny rullestol & benådning - fangenes eneste håp4
KONGO: koronaen gjør maten for dyr - DMI måtte hjelpe skolebarn6
KENYA: nye tiltak gjorde det mulig å gjenåpne skolen9
FILIPPINENE: vi bygger opp det «Rolly» har revet ned11
MYANMAR: kuppet i Yangon12

Richard Bugembe
sammen med Samuel
Begumisa i en døveklasse i Mbarara,
Uganda

UGANDA
av Gunnar Dehli

Motorsykkel til en ung, trofast evangelist

Richard Bugembe fullførte den treårige Bibelskole-utdanningen ved DMIs
senter i Kampala, Uganda for ca. 7 år siden. Etterpå dro han til byen
Mbarara for å være evangelist på full tid. Han fikk døveskolen der som sitt
primære tjenestested. Her har han siden drevet kristendomsundervisning
for elevene på forskjellige trinn, samtidig som han har hatt ansvar for tre
døvemenigheter eller fellesskap i henholdsvis Mbarara, Ruti og Tukore.
Skolen har gitt ham en seng og han får sine måltider der sammen med
elevene, men i alle disse årene har han ikke hatt noe lønn. Deaf Action
Uganda (DAU) som har sendt ham ut, har ikke hatt penger til å lønne ham.
Likevel, Richard har trofast fulgt kallet sitt om å bringe evangeliet til døve.
Han har et ønske om å få gifte seg, men foreløpig har det vært umulig. Han
har jo ingen økonomi til å forsørge en familie.
Når han skal treffe folka i de tre menighetene, må han gå i opptil to og en
halv time hver vei.
Richard har ydmykt fremmet et forslag til hvordan situasjonen for ham selv
og tjenesten i Guds Rike kan forbedres. Om han kunne få en motorsykkel,
en 100ccm (til ca. 11.000 kr.) kunne han i fritiden hente bananer oppe
i fjell-landsbyene og selge dem på torget i Mbarara. Samtidig ville det bli
enkelt følge opp de tre døvemenighetene. Dermed kan han også begynne
å spare penger til å kunne gifte seg. Undervisningen hans av elever på
døveskolen skal selvsagt fortsette som før.
Nå har vi skaffet penger til motorsykkelen, og i disse dager er Richard i ferd
med å realisere drømmen sin. La oss huske på han i våre bønner.
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Minnegaver ved
Nevilles bortgang
Vi har mottatt mange gaver i
forbindelse med at Neville døde
i november i fjor. Vi i DMI er
takknemlige for all omtanke,
bønner og mange gode ord i den
forbindelse. Vi har også mottatt
gaver fra flere nye givere. Vi ser
at det arbeidet Lill og Neville
har bygget opp blant døve, er
videre kjent enn vi var klar over.
Vi ønsker å få takke for alle
minnegavene, og samtidig forsikre
dere om at vi skal fortsette det
kristne arbeidet blant døve i
u-land. Lill og familien har ønsket
at gavene som er kommet inn ved
Nevilles bortgang skal gå til et
bærekrafts-fond for å videreutvikle
DMIs døveskoler.
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ZAMBIA

av Matthijs Terpstra

Jubel over ny rullestol

I afrikanske land som Zambia er
det en kontinuerlig utfordring for
mennesker med handicap å ha råd
til utstyr som de trenger i forhold
til sine funksjonshemminger. Maliza
Chabenya (bildet) er døv, har
Cerebral Parese og trenger rullestol.
Han er avhengig av andre for hver
eneste lille oppgave. På skolen
har han en assistent som hjelper
ham med å lære og skrive, lese
og fungere sammen med andre.
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Når skolen nylig åpnet igjen etter
Korona-stengingen, måtte Maliza
få ny rullestol. Den gamle var både
ødelagt og han hadde vokst fra den.
Da Lewis Nkhoma, DMIs døve pastor
i Zambia, kom med ny stol til Maliza,
var han henrykt! Etter å ha krøpet
på bakken i hjemme-landsbyen i
nesten et år, var det fantastisk igjen
å få sitte oppreist i egen rullestol.
DMI er i stand til å hjelpe
mennesker som Maliza, takket være
støttespillere. Vi har støttet Maliza
i årevis, og han har fylt 12 år nå.
Vi vil fortsette vår støtte til ham og
flere barn som han.
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hadde tegnspråktolk til stede under
prosessen, var det umulig for dem å
oppfatte det som foregikk i rettssalen
og forsvare seg.
Slike tilstander er i dag helt utenkelige
her i Norge, men det var det ikke for
noen år siden. Fritz Moen-saken er et
tragisk eksempel på det.

Benådning – fangenes
eneste håp!
DMI gir bistand til døve på mange
samfunnsområder. Noen av de
utfordringer døve kan møte, er
å bli diskriminert. Verst er dette
når døve blir domfelt for noe de
ikke har gjort. DMI bistår tre døve
fanger i Zambia som vi mener er
uskyldig dømt: Jairy, Maimbo og
Emmanuel. Emmanuel var den
første som ble dømt til livstid, for
drap, 16 år gammel. De andre to
fikk samme dom noen år senere for
et tilsvarende forhold. Selv om de
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DMI har gitt Lewis Nkhoma har
ansvar for å besøke fangene og
følge dem opp i fengselet. Han har
nå nylig besøkt dem alle tre, i to
forskjellige fengsler. Da han kom til
en av fangene, Emmanuel, fikk han
til sin overraskelse snakke med han
i mer enn en time. Emmanuel ville
lære mer om evangeliet og hva Jesus
har gjort for oss. Han setter stor pris
på å få bruke tegnspråk. Til daglig
er han den eneste døve i fengselet.
Lewis kjøpte også regnstøvler til
Emmanuel. Det er regntid i Zambia
nå, og i fengselet kan det bli gjørme
overalt. Som alltid hadde Lewis med
endel dagligvarer som Emmanuel
setter stor pris på å få (se bildet).
For første gang siden Emmanuel ble
fengslet, tillot fengselet at Lewis tok
et bilde av Emmanuel.
DMI har støttet og kjempet for
både Emmanuel, Jairy og Maimbo.
Imidlertid finnes det ikke mulighet
for å få deres saker prøvd i
rettssystemet igjen. Emmanuel
har søkt om benådning og det vil
også bli gjort for de to andre. Om
presidenten benåder dem, blir de
ikke renvasket, men de får friheten
tilbake. Emmanuel sier at det er det
viktigste for han nå, etter så mange
år bak murene. La oss fortsette å be
for dem, om at de må bli benådet og
kan få oppleve gode liv i frihet.
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KONGO
av Matthijs Terpstra

Koronaen gjør maten for dyr –
DMI måtte hjelpe skolebarn
Coronavirus (COVID 19) har
påvirket livene til mennesker over
hele kloden på mange måter, både
her og ikke minst i u-land. Den har
også forstyrret verdens-økonomien
og har bremset produksjonen av
varer. Dette har forårsaket en
økning av prisene på matvarer i flere
land, særlig i den 3. verden. Dette
gjør det uoverkommelig for mange
fattige foreldre å fø sine familier
skikkelig.
Ved døveskolen i Beni, Kongo, så
rektor Alain Muhindo at mange av
elevene var sultne, fordi foreldrene
ikke klarte å gi barna mer enn ett
måltid om dagen.
Vi har forsøkt å hjelpe skolen under
denne matvarekrisen, ved å bidra
til at elevene kunne få et måltid i
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løpet av skoledagen. På slutten av
året i fjor satte vi derfor i gang en
innsamling med mål om å skaffe 53
000 kroner før jul. Takk til alle våre
støttespillere. Vi har nådde nesten
målet. Disse pengene blir brukt til å
gi elevene lunsj hver dag. I tillegg
har pengene bidratt til at skolen selv
kan dyrke grønnsaker som elevene
får spise.
Vi jobber videre med et mål om
å gjøre denne skolen mest mulig
selvhjulpen. Derfor planlegges det
å kjøpe ekstra jord til skolen, samt
planter og husdyr. Dette vil kunne gi
skolen et inntektsgrunnlag for videre
drift. Det har vært en stor glede for
oss å se hvordan døveskolen i Kongo
har utviklet seg, til tross for alle
vanskene i dette området, en region
der både terrorister, Ebola og Korona
viruset gjør sine herjinger.
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automatisk betaling av faste regninger

Ja, jeg ønsker å bli fast giver

DMI NORGE
Svarsending 6742
0095 Oslo
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KENYA

av Matthijs Terpstra

Nye tiltak gjorde det mulig å
gjenåpne skolen
Covid 19-pandemien har endret
levestandarden til de fleste i Afrika,
og som vi tidligere har skrevet om,
har skolens personale bragt nødhjelps-pakker til elevenes familier for
å berge dem gjennom pandemien.
For å kunne åpne skolene igjen
forlangte myndighetene at hver skole
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måtte ha egne internat-rom for dem
som må i isolasjon eller karantene.
Å få reist slike bygg var en nesten
umulig oppgave for private skoler.
De får ikke støtte til sånne tiltak, slik
offentlige skoler kan få. I tillegg var
innkjøringsveien til Immanuel School
for the Deaf i svært dårlig stand.
Spesielt når det regnet, kunne veien
være nærmest uframkommelig og
uhell kunne lett skje. DMI har derfor
jobbet for å skaffe støtte til å bygge
isolasjonsrommene og samtidig
forbedre tilstanden på veien. Takket
være givere fra hele verden, har vi
klart å samle penger både til nye bygg
og til en rekonstruering av veien.
Skolens rektor Wesley Agengo (bildet),
er svært fornøyd med hjelpen som har
gjort det mulig å åpne skolen igjen. Nå
kan elevene igjen få undervisning og
veiproblemet ved skolen er løst.
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FILIPPINENE
av Matthijs Terpstra

Vi bygger opp det «Rolly» har revet ned
Filippinene er en av de vestlige nasjonene
i den sørøst-asiatiske regionen. Her has
DMI drevet et omfattende arbeid i flere tiår.
Ekteparet Arnel og Antonette Benitez er
en del av DMI-nettverket i Filippinene. De
leder en kirke for døve- og tegnspråklige
medlemmer i byen Ligao på øya Albay.
I begynnelsen av desember ble denne
øya rammet av en syklon, forårsaket av
en tropisk storm. «Rolly» bragte mye
ødeleggelse overalt. Mange mennesker ble
drept, og enda flere mistet hjemmene sine.
For å hjelpe folk i denne krisesituasjonen,
samlet DMI inn et større beløp. Det ble
sendt til til Arnel og Antonette slik at de
kunne hjelpe medlemmer i kirken deres, og
spesielt støtte samt dem som ble hardest
rammet av tyfonen. Flere har nå fått hjelp til
å gjenoppbygge de ødelagte husene sine.
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MYANMARERS KUPP
av Matthijs Terpstra

Store utfordringer for arbeidet
blant døve under turbulensen
Myanmar, tidligere kjent som Burma,
er et sørøst-asiatisk land hvor
det mer eller mindre kontinuerlig
har vært en politisk ustabilitet.
Den 1.februar i år tok militæret
igjen kontrollen og har erklært
unntakstilstand i hele landet. Det
skjedde like etter parlamentsvalget
som ble vunnet av partiet National
League of Democracy, ledet av Aung
San Suu Kyi.
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På grunn av denne ustabile politiske
situasjonen i Myanmar, er de
døve i landet heller ikke trygge i
disse dager. Kriminaliteten har økt
voldsomt etter at mellom 20 og
30 tusen fanger er løslatt. Nå går
våre medarbeidere i landet vakt om
natta for å hindre tyverier og annen
kriminalitet. Et innbrudd på skolen
i Kalay ble oppdaget før tyvene fikk
noe med seg.
Militærregjeringen har innført forbud
mot ulike informasjonskilder, så
bare noen få mennesker har tilgang
til informasjon. Ikke minst rammes
døve av blackouten i sosiale medier.
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Dette var en av de viktigste kildene
til informasjon for dem.
De usikre politiske omstendighetene
hindrer driften ved døveskolen
i Kalay. Kirker er også stengt,
ettersom folk ikke har lov til
å ha noen form for samling.
Marshall-loven forbyr samling av
mer enn fem personer. Banker
er stengt, noe som vanskeliggjør
overføringer av penger til
døvearbeidet der nå. Vi følger
utviklingen tett, og holder
kontakten med Pa Lian, lederen
av DMI-arbeidet i Myanmar.

Vi ber om at den politiske
situasjonen blir stabil og at arbeidet
blant døve kan gjenopptas for fullt.
La oss be om at folket i
Myanmar slipper å oppleve en
ny krig.

DMI trenger fortsatt støtte:
Vipps: #10753
Bank: 7877.08.35983
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Bønnetemaer

Om DMI Norge

DMI Norge er en norsk stiftelse
tilknyttet Deaf Ministries
International (DMI). Vi er et
internasjonalt felles-kristent
misjonsnettverk blant døve.
Vi arbeider for å bedre døves
livsvilkår i alle verdensdeler og
bidrar til å styrke kristent arbeid
blant døve i Norge.
DMI driver evangelisk arbeid
og setter i gang ulike sosiale,
økonomiske og pedagogiske tiltak
som kan gi døve et positivt og
menneskeverdig liv.
Vi er aktive i 19 land, hovedsaklig
i Asia, Afrika og Midtøsten.

Vi takker Gud for den flotte utviklingen vi ser ved døveskolen i
Beni, Kongo
Vi takker Gud for at DMIs givere fortsetter å bidra med støtte
også etter at Neville har gått
bort
Vi takker Gud for at Han har
kalt nye mennesker i Australia til
å arbeide i DMI etter at Neville
døde
Be for Lill og familien i sorgen
over tapet av Neville
Vi takker Gud for at han igjen
gjør det mulig for oss å arrangere en Bibellinje på Ål Folkehøyskole for døve fra august
Vi ber om beskyttelse for døve
og DMIs arbeid i Myanmar under
turbulensen i landet
Vi ber om flere givere som gir
generelle - ikke øremerkede gaver til DMIs arbeid

Grunnleggere av DMI
Lill og Neville Muir
lill@deafmin.org
+61 423 771 244 (Australia)
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Kontakt DMI Norge
Styreleder DMI Norge:
Heidi Woll
heidwoll@gmail.com
+47 99697653

Skattefradrag

Ved å støtte vårt arbeid får du
skattefradrag. I år kan du få
skattefradrag for inntil 50.000
kr. for gaver som du gir til DMI
Norge. Om du lar oss få ditt
personnummer, gir vi beskjed
til skattemyndighetene. Ektepar
får skattefradrag for 100.000 kr.
tilsammen.

Daglig leder DMI Norge /
Finance Manager DMI
Internasjonal:
Matthijs Terpstra
matthijs.terpstra@dminorge.no
+47 41215782
Internasjonal Direktør
Deaf Ministries International:
Gunnar Dehli
gunnar.dehli@dminorge.no
+47 90030181

DMIs kontonumre
Generelle gaver:
7877 08 35983
Fadder/skolestøtte:
1202 22 18326

Gi en gave med Vipps

Nå kan du gi en gave ved å
bruke mobiltelefonen din. Med
DNB-appen «Vipps» kan du
sende en gave - du bestemmer
beløpet selv. Skriv DMI, så
kommer gavekontoen til DMI
Norge (Internasjonal Døvemisjon)
opp. Når du har skrevet beløpet,
trykker du «neste» og vipps, så
er gaven sendt.

Medarbeiderstøtte:
1503 17 64243
Fanger i Zambia:
1503 56 95521
Vipps:
«DMI NORGE»
«10753»

Kontor

Saudagata 11a
4012 Stavanger

Enklere blir det ikke!
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