New Life Center

Et Kristent Børnehjem
I Kalemyo - Myanmar

New Life Center

New Life Center er et kristent
børnehjem for
forældreløse
og fattige børn.

Baggrund:

Børnehjemmet har to 2 formål:

Der bor i Danmark ca. 1500 flygtninge

1. At være et hjem for forældreløse

fra Chin provinsen i Myanmar, og en

og fattige børn, hvor de kan bo, så de

del af dem har bygget Chin Betel

kan gå i skole og få en uddannelse

Church i Skjern, der er tilknyttet Bap-

og dermed et håb for fremtiden.

tist samfundet i Danmark.
Kirkens præst Emmanuel Cinzah fik
en vision om, at hans familie sammen
med menigheden og venner i Danmark skulle bygge og drive et børnehjem i Myanmar.
Visionen blev virkeliggjort, og den 16.
december 2017, blev New Life Center
indviet ved en festgudstjeneste i Chinkirken i Skjern.

2. At forkynde evangeliet om Jesus til
frelse for børnene, så de får et levende håb for evigheden.
Både børn med kristen og buddhistisk
baggrund kan optages. Deres alder
er fra 4 til 14 år.
Børnene bor og spiser på hjemmet,
hvor kristne voksne tager sig af dem
både med det praktiske og ved at de i
ord og gerning peger på Jesus, deres
Herre og Frelser.
De skolepligtige går i den offentlige
skole, der ligger 10 minutters gang fra
hjemmmet. Skolen tilbyder undervisning i 0 - 10. klasse med adgang til
videre uddannelse i High School.

New Life Center
New Life Center ledes af en valgt be-

New Life Center drives alene ved ind-

styrelse på 5 medlemmer. Økonomien

samlede frivillige gaver. Alle kan være

kontrolleres af en valgt revisor.

med ved at indbetale et beløb på

Børnehjemmet blev godkendt af myn-

konto nr. 7788 - 1141624

dighederne i Myanmar den 5. juni 2018 Tak for dit bidrag og for din forbøn.
som hjem for op til 40 børn fordelt på
20 piger og 20 drenge.

Yderligere oplysninger om
New Life Center fås hos

Børnehjemmet ledes af to lønnede

Pastor Emmanuel Cinzah

medarbejdere, der sammen med frivilli-

Fasanvej 2, 6900 Skjern

ge og ulønnede har ansvar for den
daglige drift af hjemmet.

Tel. 42 40 31 92
Mail: salaiemmanuel@gmail.com

New Life Center

Fadderskab er en direkte måde at

Visionen for New Life Center er, at

hjælpe et bestemt barn.

stedet må være et hjem med tryghed

Ved tilmelding får du fadderskab til et

og omsorg for børn, som ellers mang-

bestemt navngiven barn, hvis under-

ler håb for både tid og evighed.

hold du betaler for én gang om året.

Men omsorgen for det enkelte barn

Et fadderskab koster p.t. 3.000 kr./år,

må række ud over barndommen.

og to gange om året vil du blive orien-

Visionen er derfor at kunne hjælpe de

teret om dit barns udvikling.

unge til et sted at bo, og til at de kan

Du kan tilmelde dig som fadder hos

få en faglig eller boglig uddannelse,

Ngun Mawi (Moi) på telefon nr.

når de forlader børnehjemmet.

42 55 11 42 eller på mailadressen

Vær med i bøn til Gud om, at denne

mcmawi@gmail.com. Moi kan give

vision må blive til virkelighed for de

yderligere oplysninger om fadderskab

børn, som nu og fremover bor på bør-

eller om New Life Center generelt.

nehjemmet New Life Center.
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