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Nyheder om skoler 
og projekter

Vi er meget taknemmelige over for alle, der har doneret til FONDEN FOR NØDSTILLING AF MAD. COVID 
fortsætter med at hærge de områder, hvor vi har døve skoler og samfund. På grund af jeres gavmildhed har vi været 

i stand til at sende i alt 10.000 dollars i fødevarehjælp til Goma, D.R.R. Congo (2.500 dollars fra Deaf Action, 7.500 
dollars fra DMI), i alt 20.000 dollars til Burundi (10.000 dollars hver fra Deaf Action og DMI) og 13.000 dollars til 

Uganda. Disse bidrag blev modtaget med stor taknemmelighed! I har givet vores døve familier sundhed og glæde 
ved at give dem basale fødevarer som ris, majs, madolie, tørrede bønner og grøntsager. Der er ingen snacks eller 
snacks, men forældrene til vores døve børn er glade for at kunne give deres børn basale måltider de fleste dage.

Et andet fantastisk støtteområde, som vi har været i stand til at give vores marker, er vores fond for selvforsyning. 
Denne fond er et nyt initiativ med et gammelt formål. Et vigtigt mål for Deaf Action er ikke blot at hjælpe døve i 
udviklingslande, men også at hjælpe de døve i disse lande med at hjælpe sig selv. Ved at købe landbrugsjord og 

oprette beskæftigelsesprojekter kan de, der afslutter deres uddannelse på vores skoler, få et arbejde at gå ind i, og 
de projekter, de arbejder i, kan bidrage til at opretholde de lokale DA-skoler og lokalsamfund. De døve tilskyndes på 
den måde til at komme væk fra en velfærdsmentalitet og opbygge selvværd, skolerne og lokalsamfundene støttes 
lokalt, og DA’s midler frigøres til at blive sendt ud på nye områder. Vores mål er at indsamle 100.000 dollars i løbet 
af de næste fem år for at gennemføre denne plan. I løbet af de sidste 6 måneder har denne fond betydet, at der er 
blevet købt marker i Beni i D.R.Congo og lejet marker i Malawi. Markerne producerer allerede afgrøder, som bruges 
til skolemad, og som med tiden vil blive solgt og give indtægt. Billederne nedenfor er så vidunderlige at se! Tak for 

jeres støtte til denne vidunderlige række af projekter!

Tak for donationer til mad!

Beni
D.R.CongoMalawi



Sponsorering af arbejdstagere
Disse to damer arbejder sammen med mig som sponsormedarbejdere. 
Rebecca til højre og Kay til venstre har lettet byrden i sponsorprogrammet, 
som indsamler de midler, der er nødvendige for at støtte vores skoler for 
døve børn. Desværre forlader Rebecca os efter at have arbejdet i første 
halvdel af året, men hun har oprettet en ny database over sponsorer og 
støtter og vil måske kunne hjælpe igen, hvis der er behov for det! Kay er nu 
begyndt at arbejde med sponsorater, og hun har hurtigt overtaget Rebeccas 
rolle. Mange tak til jer begge for jeres fremragende bidrag til sponsoratet af 
vores døve børn.
Så det kan være, at du i den nærmeste fremtid vil modtage et brev fra Kay i 
stedet for fra mig, men vi er begge klar til at besvare alle de spørgsmål, du 
måtte have om dit sponsorbarn. Nogle elever er faktisk ikke på deres skoler 
i øjeblikket på grund af COVID, og andre arbejder online, så hvis du har 
spørgsmål, bedes du kontakte os via e-mail som vist på bagsiden af dette 
nyhedsbrev. 

Vi er kede af, at vi ikke har været i stand til at sende nye sponsorkort til mange 
sponsorer; men ingen har været i stand til at besøge skolerne for at tage nye billed-

er, siden COVID startede sidste år.
MYANMAR - Muir-skolen i Kalay

I Myanmar går 
eleverne ikke i 
skole på grund 
af COVID og 
urolighederne 
i landet.  Vi 
forventer, at de 
fleste af dem vil 
vende tilbage 
til skolen, når 
COVID bliver 

bedre i Kalay. Nogle af de ældre elever har måske fundet 
arbejde, og det ville være godt for dem. 
Vi har ikke hørt om nogen dødsfald som følge af COVID 
blandt vores elever, fordi de fleste af dem bor i land-

brugsbyer nord for Kalay, hvor der ikke er nogen offent-
lig transport og mindre risiko for spredning af COVID.  
Saw Monday, hans familie og kokken Saa Thluai, som 
bor på skolen, var meget syge af COVID gennem juni, 
men heldigvis er de alle raske igen nu. COVID var meget 
udbredt i Kalay, og der var ingen hospitaler til rådighed.  
92 mennesker døde på én dag!  
Der er netop kommet gode nyheder på bankfronten. 
Efter at have tilbageholdt vores midler i månedsvis er 
banken i Yangon begyndt at frigive de budgetter, som 
vi har sendt til Pa-Lian, til Pa-Lian. Han kan hæve dem 
i små beløb til at betale for det personale, der trofast 
vedligeholder skolen og når ud til eleverne. Så endelig er 
vores meget nødvendige midler ved at komme igennem. 
Tak for jeres bønner i denne sag!

Saw Monday & Familie



Mere COVID og endnu en lockdown for UGANDA
Alle eleverne vendte tilbage til deres skoler i februar 
som planlagt, men en ny bølge af COVID tvang regerin-
gen til at bekendtgøre en pludselig lockdown den 7. juni, 
og alle eleverne havde brug for hurtig transport hjem 
fra deres skoler. Nogle af forældrene var selv syge og 
endda på hospitalet; så Stephen, vores sponsorering-
skoordinator, havde meget svært ved at finde ansvarlige 
slægtninge til at tage sig af eleverne under et udgangs-
forbud, der begrænsede hans bevægelsesfrihed i hele 
landet! Der blev også uddelt mad til deres familier, fordi 
fødevareomkostningerne straks steg, da lockdownet 
blev bekendtgjort.
Det er meget vanskeligt for vores døve mennesker, når 
dette sker. De er meget taknemmelige for jeres mad-
gaver, fordi mange af dem ikke har fast arbejde. Vores 
døve mennesker hjælper også hinanden i vores sam-
fund, og den pludselige lockdown for nylig er et eksem-
pel herpå. Solomes mor havde været på hospitalet i 
næsten en måned, men heldigvis tog en venlig lærer fra 
hendes skole sig af hende, indtil Stephen kunne køre og 
hente hende. Hun er nu hjemme hos sin mor, som er 
svag, men har det bedre. 

Mange af vores forældre 
har ikke penge til at køre 
og hente deres børn plud-
selig, så Stephen kom-
mer igen til undsætning! 
Jordan, Allan og Rachael, 
som alle studerer på erh-
vervsskolen, der støttes af 
Ugandas nationale døve-
forening, blev hentet og 
bragt hjem. 
Dermed var der 140 km 

tilbage til Kiboga for at hente Simon, som var ved at 
komme sig fra malaria på sin erhvervsskole. Hans skole 
havde sørget for lægehjælp, og han får malariatabletter, 
men er stadig svag. I skoleferien bliver Simon passet af 
Rachels mor, som er enke!  Rachels mor var selv syg, 
da Stephen kørte Rachel og Simon hjem, og naboerne 
fortalte den triste nyhed om, at Rachels mor var på hos-
pitalet! Men rygtet spredte sig i nabolaget, og Rachels 
onkel kom og bød Rachel og Simon velkommen hjem og 
indvilligede i at passe dem. Vores døve familier og me-
darbejdere er vidunderlige omsorgsfulde mennesker.
Yuba, Sam og Brian afsluttede deres grundskoleek-
samen, men COVID har forsinket deres fremtidige planer 
om at gå videre til en ungdomsuddannelse, fordi gym-
nasierne har forsinket åbningen.  Peter, Sylvia og Winnie 
venter på at få deres eksamen fra Malaika College, når 
regeringen ophæver afspærringen igen, og de kan få 
deres eksamensceremoni.
RWANDA 
Alphonsine vendte tilbage til 
sit universitet i begyndelsen af 
året, men alle skoler i Rwanda, 
herunder universiteterne, blev 
lukket igen den 29. juni på grund 
af en ny bølge af COVID. Hun har 
et semester tilbage (i slutningen 
af året) plus et par andre fag og 
arbejder nu online hjemmefra 
igen!
ZAMBIA 
Hastings og Maliza vendte også tilbage til deres kost-
skole i Choma i februar 2021 som planlagt, men de er 
nu rejst hjem til deres ferie midt på året.  Der vil snart 
komme flere nyheder fra dem.

Simon & Rachel i hjemmet

KENYA - I.C.S.D
Vores skole for døve i Kenya er blevet meget anerkendt, og 
hvert år opnår vores elever i 8. klasse exceptionelle resul-
tater i Kenyas Primary Certificate of Primary Education, 
selv sammenlignet med høreelever! Denne eksamen af-
holdes af statslige lærere, og den eneste hjælp, som døve 
elever får, er, at eksamensspørgsmålene kan skrives med 
tegn til eleverne i stedet for at blive talt. Tillykke til alle 
disse elever, som har studeret så hårdt, og til deres lærere 
og forældre, som har opmuntret dem. Den kenyanske 
regering er i gang med store politiske ændringer på uddan-
nelsesområdet i år. Denne skole tager allerede imod elever 
op til 8. klasse, så det forventes, at der i fremtiden vil være 
mulighed for højere klassetrin.
Dette billede af campus (til højre) er taget fra den store 
spisesal, der også bruges som skolens hal, med udsigt til 
den toetagers administrations- og klasseværelsesbygning 
i baggrunden til venstre med de to sovesale på hver side. 
De nye Covid-isolationsrum er i højre baggrund. Den høje 

tankstand og 
den separate 
køkkenbyg-
ning er ikke 
vist. Badekabi-
ner og toilet-
ter er meget 
enkle, men de 
fleste elever er vant til det i Kenya, og skolen installerede 
rindende vand til håndvask i begyndelsen af året for at 
overholde COVID-bestemmelserne.
Skolen har været tilsluttet elektricitet i et par år nu, men 
den er upålidelig og svigter nogle gange om natten! Det er 
farligt for børnene, hvis de ikke kan se og gå hen til toilet-
terne udenfor om natten!  Skolen er taknemmelig for en 
donation til betaling af solcellepaneler og batterilagring, 
som nu er blevet installeret og vil undgå ulykker i mørke.



PHILIPPINERNE - F.C.L.C. i Ligao

Lærere og forældre har arbejdet usædvanligt hårdt for at 
fortsætte undervisningen af deres elever uden problemer, 
siden COVID ramte Filippinerne. Lærerne i de yngre og 
ældre klasser arbejdede med ansigtsmasker på skolen på 
skiftende ugedage og mødtes alle sammen til møder om 
fredagen. De brugte computere til at undervise og kom-
munikere med de elever, der havde internet derhjemme, 
og der var arbejdsmoduler tilgængelige online. Forældrene 
til de elever, der ikke havde internet, indsamlede arbe-
jdsmoduler til udfyldelse derhjemme og returnerede de 
udfyldte arbejdsmoduler hver uge! Heldigvis behøvede de 
fleste familier ikke at rejse meget langt. 
Online-elever brugte også computere til at gennemføre 
deres vurdering, og andre forældre fik lov til at tage deres 
børn med i skole til vurdering hvert kvartal efter strenge 
retningslinjer.  I juli blev der lavet en video af hver enkelt 

elev, som skulle bruges til den virtuelle dimission. For 
dem, der ikke kunne gøre nogen af delene, tog lærerne 
risikoen ved at besøge dem hjemme for at gennem-
føre vurderingerne, men fulgte altid COVID’s sundhed-
sprotokoller, når de rejste. Den meget elskede gamle 
skole-jeepney blev brugt til disse rejser. Det er heldigt, 
at rejseafstande har gjort det muligt for denne skole at 
fortsætte undervisningen med succes med kun de første 
par måneder med tvungen lockdown. Lærerne, eleverne 
og forældrene på Ligao har alle gjort dette år til et mind-
eværdigt år!
Fishermen of Christ Learning Center havde deres første vir-
tuelle eksamensafslutning nogensinde fredag den 30. juli. 
Det var deres 36. dimission efter et vanskeligt år. Der blev 
optaget videoer af eleverne, som derefter blev præsen-
teret online.  Alle på Ligao skal lykønskes med at have gjort 
dette år så vellykket. 

PHILIPPINERNE - Deaf Ministries Institute i Davao
Det har været et meget vanskeligt år for vores skole i 
Davao i Filippinerne, hvor de fleste af vores elever kom-
mer fra landsbyer inde i landet. De forlader deres hjem 
tidligt mandag morgen for at rejse til skolen i timevis 
med bus og gør det samme fredag aften for at tage 
hjem. For at føje til vanskelighederne har den filippin-
ske regering erklæret “undtagelsestilstand på grund 
af lovløs vold på Mindanao” på grund af terrorangreb. 
Rejser mellem områder på Mindanao-øen er også blevet 
begrænset på grund af COVID, så de fleste mennesker 
uden for Davao har ikke fået lov til at rejse ind i Davao 
City, medmindre de har en særlig tilladelse. 
Sidste år blev systemet med arbejdsmoduler brugt til 
eleverne, hvis forældrene kunne rejse til skolen for at 
hente de udprintede arbejder, men det var ikke muligt 
for alle forældre at gøre det i henhold til COVID’s re-
jserestriktioner.  Mindanao-øen har heller ikke godt in-
ternet uden for Davao City, så der er ikke mange elever, 
der har kunnet lære online!  Desværre har alle disse fak-
torer ført til, at næsten alle elever, der har gået på DMI 

Davao i de foregående år, har måttet undvære skolen i 
år! Skolen har forberedt arbejdsmoduler til eleverne i år, 
men mange forældre har ikke været i stand til at rejse 
for at hente dem.
Så næsten alle vores elever på D.M.I. Davao har ikke 
kunnet gå i skole i dette halvår. Skolen modtager stadig 
økonomisk støtte, så den kan fortsætte, og for det per-
sonale, der bor der. Gabriel, den døvblinde unge mand, 
bor der sammen med sin fuldtidsansatte plejer, som er 
uddannet på skolen, og kun tre andre døve elever, som 
har brug for særlig pleje, bor der. Jeg er ked af at give 
Dem en så trist nyhed. 
Hvis du gerne vil vælge en elev fra en anden skole, som 
helt sikkert går i skole nu, bedes du kontakte spon-
sorkoordinatoren på jenny.reid@deamin.org, så kan vi 
sende dig nye billeder, så du kan vælge et barn på en 
anden skole.



PHILIPPINERNE - Bacolod Sovesal
Denne sovesal har været åben, siden skolerne fik lov til 
at genoptage sidste år efter den første bølge af COVID, 
og nogle af pigerne har boet der i weekenderne, når re-
striktionerne ikke tillod dem at rejse hjem. Husforældr-
ene Albert og Kim elsker og passer på dem alle. Eleverne 
har fået lov til at gå i skole ved nogle lejligheder med 
ansigtsmasker og på afstand af COVID, men det meste 
af tiden bruger de de computere, som skolen har fået 
doneret, til at lære online. Disse piger er blevet som 
søstre og nyder at lære sammen og at have hinanden 
som døve venner. 
Fire ældre elever afsluttede 10. klasse og dimitterede 
tidligere i år. De har ikke været i stand til at søge arbejde 
under COVID, men hjælper familiemedlemmer derh-
jemme. Justine afsluttede Senior High School og har 
overtaget driften af sin bedstemors kagebutik. Ryan, 
Jose, Gerald og Nathaniel har internetadgang der, hvor 

de bor, og fortsætter deres studier online hjemmefra, 
men håber at kunne vende tilbage til kollegiet, når det 
er muligt.

D.R.CONGO - Beni Skole
En særlig tak til de nye sponsorer, som har valgt at 
sponsorere en elev på Beni School. Der er flere elever, 
der kan sponsoreres i dette nyhedsbrev igen. Kontakt os 
venligst, hvis du ønsker at sponsorere en af de elever, 
der er afbilledet på bagsiden.
Vi er meget taknemmelige for, at ingen af eleverne på 
denne skole eller deres forældre er blevet smittet med 
COVID, for det er slemt i nogle områder i D.R.CONGO.  
Eleverne har gået regelmæssigt i skole, bortset fra ca. 
to måneder i midten af sidste år, da COVID begyndte. 
Deres uddannelse er blevet beriget med køb af bøger, 

sportsudstyr og fodbolduniformer 
ved hjælp af donationer fra jul-
ekataloget sidste år. Tak til vores 
støttemedlemmer, som donerede 

julegaver.
Alle eleverne, unge som gamle, lærer at dyrke mad i 

køkkenhaven 
ved siden af 
skolen. Der er 
passende op-
gaver for alle 
aldre, og de 
fødevarer, de 
dyrker, bliver 

brugt i deres skoleluncher. Den større gård ca. 10 km fra 
skolen giver beskæftigelse til døve mennesker, hvis løn 
kommer fra salget af overskydende frugt og grøntsag-
er. Så Beni School og 
døvefællesskabet der 
gør store fremskridt. 
Tak for din støtte til 
denne skole og land-
brugslandet.



TUSIND TAK for fortsat at støtte vores skoler eller 
sponsorere en døv elev, og 

donere til Special Appeals i år
Med venlig hilsen,

Jenny Reid
Koordinator for sponsorater

Hold dig opdateret med alle de 
seneste nyheder fra 

Deaf Ministries International 
ved at modtage vores andet ny-

hedsbrev.

Hvis du ønsker at modtage dette 
ud over Deaf Action nyhedsbrev, 

bedes du kontakte os på  
info@deafmin.org

Vi bruger ca. 6.900 AUD om året på nyhedsbreve i papirudgave. Dette 
er en god udnyttelse af midlerne, hvis læserne ikke har e-mail-adresser 

eller finder det lettere at læse den trykte udgave. Vi elsker at kunne 
bringe jer nyheder fra markerne så regelmæssigt som muligt. Men for 

dem, der har e-mail, kan vi spare nogle af disse penge og sende flere af 
dem til de døve, der har brug for dem. 

Kan du foretage skiftet fra nyhedsbreve i papirudgave til e-mail 
versioner? Hvis du kan, så send os en e-mail til

info@deafaction.org.au med din foretrukne mailadresse 
og anmodning om at ændre til e-nyhedsbreve. Tak for din 

fortsatte støtte til Deaf Action.

Eliza Mulangala Ezekiel
Vi har hårdt brug for sponsorer til at støtte 

eleverne på denne skole.
Se kontaktoplysninger for at komme i kontakt med 

Sponsorkoordinator

Akilimali Kahambu

Hvordan modtager du dit nyhedsbrev?

Neville & Lill Muir
DMI & DA Stiftere

Koordinator for sponsorater
Jenny Reid

e-mail:  jenny.reid@deafmin.org         

www.deafmin.org

Det australske 
sponsoratskontor::
Deaf Ministries International
P O Box 395
Beaconsfield, Victoria 3807
Australia   
Phone:      +613 5940 5431
e-mail:  info@deafmin.org

Betaling og forespørgsler:
Deaf Ministries International
C/- Jan Tausen Zachariassen
Tvedvej 80A st 
6000 Kolding 
Denmark

e-mail: jan@doves-frikirke.dk

DMI-donationer:
Kontakt: 

e-mail:  jan@doves-frikirke.dk

Websted:
www.deafmin.org/donate


