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“ASIA SHALL BE SAVED”
Ett nyhetsbrev for Compassion for Asia    

“Hvis jeg kunne Ha levd livet mitt om igjen, Hadde jeg gitt alt til å undervise barn om gud!” 

dwigHt l. moody, evangelist

I skrivende stund, sitter jeg her med ett tungt hjerte. Når jeg ser ett barn som tigger for ett stykke brød, 
kjenner jeg det skjærer i hjertet. Mange barn har ingen mulighet til skolegang, verken her i Nepal eller i 
resten av verden. Jeg ser barn som selger vann og snacks på gaten, mens de egentlig burde vært på skolen. 
Andre jobber de på bussen, som mekaniker eller i andres hus. 
I følge ”The National Child Labor Report” regner man med 
at 1,6 millioner barn fra 5-17 år er i arbeid i Nepal. Dette er 
en tredjedel av Norges befolkning! 

Selv om barnearbeid er ulovlig, så blir barn ofte underbetalt 
og sett på som en billig arbeidskraft. Gjennomsnittslønnen 
er rundt 180kr i måneden sammenlignet med 
minstelønnen som er ca kr 1100.  ¾ av barna er under 14 og 
de fleste er jenter.

De jobber gjerne i andres hjem, hvor foreldrene har blitt 
enig med huseieren at barnet skal få gå på skolen, ha 
ett sted å sove (vanligvis på en matte ett betong gulv på 
kjøkkenet) og tjene en liten slant som hun kan sende hjem 
til familien sin. Dessverre er det ikke alltid barna får gå på 
skolen og selv om de gjør det, har de ofte for mye arbeid 
å gjøre til å ha tid til hjemmelekser og til å klare seg bra på 
skolen. 
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Kjære familie og venner

     Barna fra Asish barnehjem   

på vei hjem fra skolen. 

jeg vil gjerne takke deg for at du Hjelper Compassion for asia med å nå ut til disse barna. 

Landsby skolen barna går på. 
Kjøkkened og spisesalen 

for Asish barnehjem
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Asish, vårt andre barnehjem, leide ett hus i Lalitpur, i nærheten av Katmandu. Huseieren fortsatte å øke 
husleien år etter år, til vi ikke hadde råd å leie der lenger.

Lokmani og Pinki er ekteparet som driver dette barnehjemmet hadde lenge snakket om at de ønsket å flytte 
tilbake til der han kommer fra, ett sted som heter Bhojpur. Der eier de ett lite stykke land hvor barnhjemmet 
endelig kan få ett permanent hjem. Etter mange år med planlegging, flyttet Asish barnehjem til Bhojpur i 
Laku rett før sommeren. De jobber enda med å forbedre den enkle levestandarden, men barna vil nå slippe å 
bo midt i forurensing og vil ha masse plass til å leke på. I nærheten finnes det også en skole og en liten lege 
klinikk dersom barna trenger hjelp. 

Nylig tok jeg en tur til Bhojpur for å se hvordan de hadde det. Jeg ble møtt av en flokk glade barn og jeg 
kunne med en gang se at dette stedet var mye bedre for dem. Huset til jentene er nesten ferdig og Asish 
barnehjem har selv klart å få inn litt midler til dette. Nå trenger de hjelp med å bygge ett sted til guttene. 
Målet er å kjøpe nabo eiendommen for kr 45000,- hvor de kan bygge ett lite hus til dem og ett kjøkken. Det 
er veldig kjekt å se Asish barnehjem endelig bli etablert og se at barna her har en god plass å vokse opp. 
Asish betyr “velsignelse” og vi er virkelig velsignet til å ha alle disse barna hos oss. 

Bhojpur. Det røde huset nede til 
venstre er Asish barnehjem

 Jente internatet er   
snart ferdig bygget

Barna på Asish Barnehjem

TUSEN TAKK for din søtte for disse barna! 

bønn og takk! 
1. Be om at vi skal få inn kr 45000 kr for nabo eiendommen til Asish. 

2. Be for alle barna. Be for alle som jobber der og at barna skal bli 
fullstendig legt fra alle skader de har fått i barndommen før de kom til 
oss. Be om visdom for oss. Å oppdra barn skikkelig, er hardt arbeid! 

3. Be for området rundt Mahima Barnehjem. Naboene holder på å jobbe 
på eiendommene sine og der har forårsaket store oversvømmelser hos 
oss, også inne i første etasje i det gamle barnehjems bygget. 

4. Mahima barnehjems trappene er snart ferdig. De burde bli ferdig 
neste måned og nå mangler vi bare en liten del før hele prosjektet er 
betalt. TUSEN TAKK til alle som støttet oss!  Dette blir super bra! 

Eiendommen Asish barnehjem 
trenger til guttene og kjøkken.

Slik ser det ut rundt Mahima nå
Fundamentet til trappene er 

ferdig og nå reiser de støtteverket. 


