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KJÆRE FAMILIE OG VENNER
Begynn med å gjøre det som er nødvendig; så gjør det 
som er mulig; og plutselig gjør du det umulige.     
St. Francis of Assisi

Det er absolutt slik det føles av og til når vi arbeider i Nepal. 
Noen av de ansatte og en håndfull av barna testet positiv 
på den indiske varianten av Korona på Mahima Barnehjem i 
Katmandu. Alle er nå ute av isolasjon og karantene og alle har 
det fint. Takk for forbønn! 

Vi vil også takke for de av dere som har bedt for barna og de 
ansatte på Asish Barnehjem. Lok Mani Dakhal, han som driver 
barnehjemmet, har akkurat kommet hjem fra sykehuset etter en 
tøff runde med Korona. Konen hans og flere av barna er enda 
i isolasjon og vi fortsetter å be om at ingen flere skal bli syke. 
Tusen takk til dere som har gitt en ekstra gave for å betale for 
sykehusregninger. Det betyr veldig mye for oss! 

RAM HAR FÅTT SEG JOBB!
Det er med stor glede å fortelle 
dere at Ram fra Mahima har fått 
jobb i politiet. Han og broren hans 
kom til barnehjemmet for over 
14 år siden. De var ganske små, 
bodde på gata og tigget penger fra 
forbipasserende. Faren hadde gått 
fra dem og moren deres pleide å ta småjobber som å vaske 
klær eller hus. Hun hadde også psykiske problemer og klarte 
ikke å sørge for guttene sine. Kommunen kom derfor til oss og 
ba oss om å ta oss av de to guttene. 

Ram er nå ferdig med utdannelsen og mens han lette etter 
en jobb, har han hjulpet til på barnehjemmet. Han har gjort 
ferdig en Bachelor, mens broren hans, Laxman, har litt igjen av 
studiene sine. Vi ønsker å hjelpe alle barna «all the way». 

Bilder fra Ram sitt siste og første år på 
Mahima Barnehjem. 

Korona hjelp!  
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DET HUMANITÆRE ARBEIDET FORTSETTER
Vi jobber fortsatt aktivt med humanitært arbeid under Korona 
pandemien. Nepal trenger mer hjelp enn noen gang. I tillegg 
til det enorme omfanget av Korna, sliter Nepal med ekstrem 
fattigdom, oversvømmelser og jordskred. CFA har hjulpet over 

1500 familier og over 25 
menigheter med hjelpepakker 
full av mat og medisiner. 
Vi har forberedt og servert 
tusenvis av varme måltider og 
har donert masker, håndsprit 
og tørrvarer som linser og ris. 

I skrivende stund herjer enda den andre bølgen med Delta korona. Flere uker med 
nedstenging av samfunnet har hjulpet, men Nepal sliter enda. Litt etter litt blir samfunnet 
igjen åpnet, men merkene etter korona bølgen forsvinner ikke. Bare i vår, har jeg mistet 
to nære venner og en av kusinene mine i juni. Jeg vet enda ikke hvor mange andre 
pastor venner jeg har mistet, men nummeret bare øker. 

Som dere vet, er Nepal et utviklingsland med svært dårlig infrastruktur. I en pandemi, slik 
som denne, er det umulig for mennesker å få livsviktig hjelp når de trenger det. Sykehus 

er altfor dyrt, så de aller fleste søker hjelp når det allerede er for 
sent. Matbutikkene er åpne og sakte men sikkert åpnes landet litt 
og litt opp igjen, selv om sykehusene er overfylte. De registrerte 
smittetallene stemmer ikke overens med virkeligheten og veldig 
mange har dødd i denne korona bølgen. Priser på alt, men 
spesielt mat, har økt og mennesker sulter i hjel.   

I tillegg er vi nå i begynnelsen av regntiden. Dette betyr ekstreme 
oversvømmelser og jordras. Flere hus har allerede blitt skylt 
bort, risåkerne og menneskers levebrød er under jordmasser og 

igjen, matmangelen er stor. Flere mennesker har allerede mistet livet og nummeret forventes å stige. 

Vi ønsker å hjelpe så mange vi kan. Vi ser at fattige land bare responderer til krise etter krise, men får svært få pusterom 
hvor de kan planlegge fremtiden. Kriser treffer alltid fattige verst. 

Vi fortsetter å få inn meldingen fra enkeltpersoner og menigheter, hvor de ber om mat og medisinsk hjelp til områdene 
de er i. Dersom du kan hjelpe noen av dem kan du bruke kontonummeret 3201.48.03180. Dette vil gå direkte til den 
humanitære delen av arbeidet til CFA. 

FAMILIE 

Vi kommer til å ta ett par dager fri i juli og ta en liten biltur rundt i Norge. Tanken er å sove i telt, kose oss i fjellet og gjerne 
stikke innom ett par byer vi ikke har vært i før. Vi håper dere alle får en nydelig sommerferie og at alle holder seg friske. 
Send oss gjerne en e-post eller melding om det er noe vi kan være med å be for.  

Dette bildet er to år gammelt hvor jeg er sammen med 
min kusine (til høyre), som døde av korona i vår. Mannen 

på venstre side er en av mine andre kusiner. 

Hindu religøs kremering for min 
kusine.  

Bilder fra Kantipur news fra oversvømmelse i Melachi

Jeg vil til slutt takke alle som har vært med og gitt ekstra i dette vanskelige året. Vi setter så utrolig 
stor pris på hjelpen! Ingen tvil om at dere har reddet liv igjennom denne pandemien. 

Bønne begjær
1. Vi fortsettter å be for Asish Barnehjem. 13 barn og ansatte testet positiv for korona. 
2. Be for alle familiene som har mistet noen igjennom denne pandemien, både i Nepal og i resten av verden. 
3. Be for regjeringen i Nepal og alle som har blitt utsatt for flom, jordskred og har mistet levebrødet sitt. 


