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KJÆRE FAMILIE OG VENNER
Dere skal ikke plage noen enke eller farløs. Dersom du 
plager dem, og de roper til meg, skal jeg sannelig høre 
deres rop, … 2.Mosebok 20:22

Hvor lenge kan et barn bo på barnehjem?

Jeg husker min barndom. I syv år bodde jeg på barnehjem da jeg vokste opp. 
Når jeg var ferdig på skolen, lurte jeg på hva jeg skulle gjøre. Jeg var allerede 
aktiv i tjeneste og hadde vært pastor siden jeg var 15 år. Da jeg flyttet fra sør 
Nepal til Katmandu var jeg 16 år gammel. En venn og jeg leide ett lite rom 
uten vinduer til 35kr og det å komme fra landsbyen til en stor kaotisk by var 
ett ganske stor utfordring! 

Barne og velferds departement har gitt oss en bruksanvisning på hvordan vi 
skal drive barnehjem. Det er en stor regelbok som vi må følge. Når barna blir 
18 år gamle, så må de, i følge regelboka, flytte ut av barnehjemmet. Det er 
lett å lage reglene, men om barnet ikke har noen slektninger, hvor skal barnet 
da dra? Vi driver barnehjem i en asiatisk kultur, hvor tre eller fire generasjoner 

ofte lever sammen. Jeg forstår hva 
de mener, men hvordan løser vi dette 
praktisk? 

De aller fleste barna er ikke klar til å 
flytte ut av barnehjemmet når de blir 18 
år gammel. Flere av dem bor sammen 
med oss lenger enn det regelboka sier. 
De tar høyere eller praktisk utdanning 
og er også en hjelp for de yngre barna. 
Alle barn er forskjellige.

CONTINUE ON BACK 

Dinesh er oppvokst på barnehjemmet og 
jobber hos oss nå. Han er gift og har to barn.

Koser oss med god mat!

Alle barna er med på vielsen.

Tid for gifteringene.Kamal og Bimala!
Mangel & Martha er lederene av 

Mahima Children’s Home

Fra venstre:t: Gaurab, Samuel og James.
Foran i midten er Kumar. De er alle 
voksne nå, men vi holder kontaken.



E-mail: sudip@compassionforasia.com - annelise@compassionforasia.com
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Sudip, Anne Lise, 
Rebecca, Samuel og Sarah Khadka

Noen barn er mer glad i nye utfordringer enn andre. Vi ønsker at 
barna skal få være seg selv og utforske livet i sitt eget tempo. Da jeg 
startet barnehjemmet, tenkte jeg ikke på mange av de tingene vi står 
overfor nå. Alle barna er vår familie og vi gjør vår beste til at de skal 
få en god oppvekst. 

Ett av disse barna er Bimala. Hun kom til oss fra sør Nepal, fra ett 
sted som heter Kawasoti. Moren hennes døde av kreft da hun var 
2 år gammel. Hun husker ikke moren, men har minner om at faren 
hennes alltid var full. Bestemoren tok henne inn en stund, men 
klarte ikke å ta seg av henne på grunn av fattigdom og helse. Vi ble 
kontaktet av en lokal pastor og sosial systemet og Bimala kom for 
å bo hos oss. Man kan alltid undres på hvordan livet hennes hadde 
vært, dersom vi ikke hadde hatt Mahima Barnehjem. 

Hun er vår datter og barnehjemmet er hennes hjem. Hun har bodd 
hos oss så lenge hun kan huske, nesten hele sitt liv. Faren hennes 
har ikke vært og besøkt henne en eneste gang. I fjor høst, kom en 
mann som bor i landsbyen å spurte om hun ville gifte seg med han 
og hun sa ja. Pastoren og lederen på barnehjemmet har hatt mange 
samtaler med dem og med oss, før de fikk klarsignal til å gifte seg. 
Vi ville bare være helt sikker på at de tok det rette valget. Mannen er 
kristen og bor i nærheten av barnehjemmet, sammen med familien 
sin. Etter at de forlovet seg, spurte de om jeg kunne være tilstede 
i bryllupet. Jeg kjøpte billett og prøvde å komme, men nye korona 
regler gjorde at jeg måtte flytte billetten til ett senere tidspunkt. Anne 
Lise og jeg gav vår velsignelse til giftemålet og sa at vi skulle dekke 
utgiftene for bryllupet. 

Jeg har hatt mange Zoom møter med dem for å planlegge bryllupet. 
Jeg spurte mine medarbeidere i Nepal; Pastor Prem, Dal og Santosh 
om å ta ansvar for vielsen og alle barna, venner og ansatte var der 
for å feire Bimala. Naboer var også med i vielsen og festen, og vi fikk 
dele evangeliet med de som var der. Et spennende nytt kapittel for 
datteren vår. 

Vi trenger fortsatt flere faddere. Siden kostnadene har gått opp, 
trenger vi nå tre faddere med kr300,- per stykk for å dekke behovene 
til ett barn. Dette inkluderer skolegang, klær, mat, husly og alt annet 
ett barn trenger. Dersom du ønsker å bli fadder hos oss, ta kontakt 
med Anne Lise på annelise@compassionforasia.com. 

Bønne begjær
1.  Be om at alle barna har minst en fadder. 
2.  Be for Mangel og Martha, Prem og Gauri og alle de andre som jobber på Mahima barnehjem. Martha vokste opp 
her og Mangel har jobbet med oss i 19 år. 
3. Be for situasjonen i Nepal. 4,5% av barn i skolealder får ikke gå på skolen og hvert år blir 5-10000 jenter sendt til 
å jobbe i India som prostituerte.  

Pastor Dal utfører vielsen.

Pastor ber for vielses sermonien. 

Bryllups buffet

Bryllups buffet. Martha serverer. 


