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

… I noen land er man Ikke sulten for brød. men mennesker lIder av forferdelIg ensomhet, …, grusomt hat, 
følelsen av å være uønsket, hjelpesløs og håpløs. de har glemt hvordan det er å smIle, de har glemt gleden 

av å berøre mennesker. de har glemt menneskelIg kjærlIghet.  - mor teresa

I slutten av oktober deltok jeg på en konferanse med fokus på hvordan vi kan jobbe sammen med å utrydde 
foreldreløse. Hvordan jeg kom dit er en helt annen historie, men det var tydelig at Guds hånd var over det. 
De siste par årene har Sudip og jeg følt at Gud har endret vårt syn på hvordan vi driver barnehjemmene våre. 
De fleste av barna våre ønsker ikke å dra når de blir voksne, men når de gjør 
det, klarer de seg veldig bra. Det er bare ved Guds nåde og vi er så takknemlig 
at akkurat våre barn har det bra. Men hva hvis vi kan gjørde det bedre? 

Kanskje dersom vi lagte mindre grupper av 5-8 barn i hvert rom, sammen med 
foreldre. Kanskje det var en enslig mor som ellers ville ha gitt opp barna sine 
for forskjellige årsaker. Men hva om vi støttet henne, så kunne hun oppdra sine 
egne barn og gjerne også ta seg av noen flere og barna ville vokse opp i en 
familie. Selv om vi har snakket om dette i mange år, har vi ikke hatt ressursene 
til å kunne lage de drastiske omskiftningene dette krever, så vi bar det i våre 
hjerter. 

Tilbake til konferansen i Thailand… der traff jeg mennesker fra hele verden 
som jobber med foreldre løse barn på en eller annen måte. De hadde like 
tanker som oss. Familier er bedre for barna, men de tok det ett skritt lenger. 
Hvordan hadde det sett ut dersom vi faktisk kunne jobbe med å unngå at 
barn kom på barnehjem? Hva hvis vi kunne styrke familier og menigheter i 
landsbyene, slik at barna ble tatt vare på i sitt eget nærmiljø? Hvordan ville det 
vært dersom istedenfor å reagere på problemet, vi stoppet barn fra å bli satt i 
den situasjonen fra begynnelsen?
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Kjære familie og venner

Rabi kom til Mahima i vår. 
Faren er død og moren 

ønsket ikke han og broen 
lenger. Han er 8 år.

Mange, slik som oss, gjør det aller beste de kan 
for å hjelpe forlatte barn, men hvor mye mer 
kan vi gjøre dersom vi jobber sammen? 

Alle våre barn kommer med politi rapport, 
anbefalinger fra kommunestyre, døds attester 
m.m Dette er mer dokumentasjon enn hva 
loven krever, men vi ønsker at det å sende 
barna på barnehjem ikke skal være en enkel 
utvei. 

Be sammen med oss mens vi søker Gud for hva 
som er det beste for disse barna her i Nepal. De 
fortjener det aller beste! 

Smirti kom også til 
barnehjemmet i år. Faren 

hennes er død, mens 
moren arbeider som 

tjener i ett annet hus. Vi 
håper at vi kan finne en 
måte å hjelpe dem, slik 

at Smirti kan bo sammen 
med henne 
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trappene tar form!
Vi jobber enda med å bli ferdig med trappene i det nye bygget før jul. Gud har 
vært god mot oss, men vi trenger enda din hjelp for å klare å avslutte prosjektet. 

Etter jordskjelvet i 2015, tar vi ingen sjanser på struktur i det vi bygger. Det koster 
mer, men da vet vi at vi har gjort det vi kunne for at alle skal være trygge. Disse 
trappene kan redde liv i en naturkatastrofe og det er verdt hver en krone! 

Tusen takk for all støtten du har gitt oss til dette enorme prosjektet. Sammen, 
lager vi ett bedre sted for disse barna. 

Nepali lunsj; linser, ris og 
grønnsaker

jeg er den første kvinnen som har 
talt på lederskaps møtene.

Vi hadde det veldig kjekt 
sammen!

Cfa årlIge pastor og lederskaps konferanse

I begynnelsen av november hadde vi vår årlige konferanse her i Katmandu. Det 
er alltid fantastisk å samles og får litt nytt påfyll. Disse menneskene bor i noen av 
verdens mest vanskeligste og … områder, de reiser aldri på ferie så de fortjener 
virkelig en liten pause. Gud rørte virkelig med hjertene og noen av pastorene spurte om vi ikke kunne gjøre 
dette to ganger i året. 

Vi var heldig som hadde Randy og Dallas på besøk fra Texas, sammen med mange nepalske pastorer som 
talte på denne konferansen. De hadde alle ett ord i rett tid! 

Rett etter vårt siste møte, måtte jeg ta med gjestene våre og gå rett opp i leiligheten vår i det gamle 
barnehjemmet. Naboen hadde ringt til TV og der var journalister som hørte på løgner om hvordan vi tvinger 
barn til å bli kristne. Han fortalte også flere ting, som ikke var sant men som kan skape store problemer 
for oss. Det har skjedd mange ganger at utenlandske har blitt sendt rett ut av landet fordi de har deltatt 
på kristne møter. Nasjonale blir tatt inn i arrest og kan få opptil 5 år i fengsel. Vi er takknemlig at ikke noe 
skjedde før alt var over og at våre gjester ikke fikk noen problemer og heller ikke Sudip og jeg. Her vet vi aldri 
hva som kan skje! 

bønn og takk!
Be om at vi følger Guds ledelse om hvordan vi kan ta oss av disse barna på best mulig måte. Be om støtte og 

visdom når vi tar nye skritt fremover. 

TAKK GUD FOR ALT SOM HAR KOMMET INN TIL TRAPPENE. 

Be om at vi skal ha nok til å gjøre dem ferdig før jul. 

Be for de som jobber med oss at de ikke skal bli utslitt. Be for visdom og favør mens de arbeider i ett veldig 
vanskelig område. TAKK GUD AT VI HAR FÅTT FAVØR HOS ORDFØREREN I OMRÅDET. 

Be for sikkerhet. Nepal blir bare mer og mer aggressivt mot kristne og vi trenger Guds beskyttelse. 

TAKK GUD FOR AT VI VAR TRYGGE NOK EN GANG.  

PENGENE TIL EIENDOMMEN FOR ASISH BARNEHJEM KOM INN I OKTOBER! TAKK GUD FOR DET! 

Sudip, Anne Lise, Rebecca, Samuel & Sarah


