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I denne måned mindes vi, at det er et år siden, at Neville Muir, grundlæggeren af Deaf Ministries International, døde den 12. november 2020. Vi savner ham fortsat på SÅ mange måder! Men den arv, han har efterladt for døve voksne og skolebørn, vil fortsætte. Han elskede at besøge skolerne, og hvert eneste barn var
noget særligt for ham. Skolerne holdt alle mindehøjtideligheder for ham, og vi sender alle vores kondolence
til Lill og hans familie, som er i vores tanker i denne triste tid.

Mindeværnstjeneste, Beni D.R.Congo

Mindeværnstjeneste, Ligao, Filippinerne

Muir Familieopdatering

Tak til alle vores støtter, som har udtrykt kærlighed og bekymring
for Lill og Ian i løbet af de sidste tolv måneder. Vi vil gerne give jer
en opdatering, så I kan høre, hvordan det går med dem begge.
Lill har klaret det sidste år med
utrolig modstandsdygtighed og tro.
Der har været mange triste øjeblikke, da hun sørger over Neville, men
hun er blevet ved og har fundet
mange ting at være glad for på trods
af sorgen. De sidste måneder har
været hårde, og indespærringen i
Melbourne har forhindret hende
i at deltage i sine normale sociale
aktiviteter. Hun har dog hver dag tid
til at spille klaver, gå ture og deltage
i et online bibelstudie, som hendes
kirke afholder hver eftermiddag. Lill har bevaret forbindelsen til
DMI og har hjulpet til på nyhedsbrevsdage og har deltaget i bestyrelsesmøder - hun er blevet ret dygtig til at finde ud af, hvordan
man kommer ind på Zoom!
Ian har fundet det meget svært at tilpasse sig til livet uden sin far,
men der er også mange ting, som vi kan prise Gud for. Ian har nu
en fridag om ugen til at have en “legedag” med sin støttepædagog,

hvilket har gjort de andre fire arbejdsdage meget mere overskuelige
for ham. Selv under lockdown har han fået lov til at gå ud med sin
støttepædagog, selv om det kun er til en takeaway-madpakke og
en tur i parken. Han videoopkalder
familiemedlemmer hver dag for at
høre, hvordan alle har det, og han
viser stolt den mad frem, som han har
lavet to gange om ugen sammen med
en støttepædagog. Neville ville blive
begejstret over at se, hvor langt Ian
er nået med sin kommunikation i år at han skal række ud for at bede om
støtte, når han har det svært, at passe
på Lill og at arbejde med sin talepædagog og psykolog har alt sammen ført
til, at han er kommet ud af sin skal og
er blevet meget mere fortrolig med kommunikation. Ian venter på,
at lockdown slutter, så han kan invitere sine brødre til en filmaften
og tage familien med ud at spise frokost på sin yndlingscafé.
Fortsæt venligst med at bede for Lill og Ian og for resten af familien,
mens de støtter og hjælper dem.

www.deafmin.org/deaf-action

Tak til sponsorer og støttemedlemmer
De sidste to år med COVID-19 har været en meget vanskelig
tid for vores døve skoler og samfund i udlandet, og en meget
krævende tid for alle. Vi ved, at disse år også har været vanskelige for jer. Men vi sender en stor tak til alle vores støtter,
som har gjort det muligt for Deaf Action at fortsætte med
at opfylde behovene hos dårligt stillede døve studerende i
Asien, Afrika og Mellemøsten.

har også nydt at skabe mange online venskaber med sponsorer og støttemedlemmer. Det har været en fornøjelse at møde
folk fra andre lande og på de internationale konferencer. Men
at besøge eleverne og lærerne på vores døvskoler har været
den særlige velsignelse for mig. Deaf Action Sponsorship er i
gode hænder, og jeg byder Kay velkommen, når hun overtager ansvaret i 2022.

Jenny Reid

Koordinator for sponsorater
“Jeg er virkelig glad for at blive
en del af Deaf Ministries International og Deaf Action-teamet
som sponsor- og administrationsassistent. Min familie og jeg
har længe været medlemmer af
Jeg har nydt mine 16 år som sponsorkoordinator i fulde drag, DMI-familien. Vi var med til den
seneste internationale DMI-konmen nu, hvor jeg er 76 år gammel, er jeg endelig nødt til at
gå på pension, og jeg forlader DMI engang i første halvdel af ference, der blev afholdt i Norge.
Min mand David er medlem af
2022. Jeg mødte kortvarigt Neville, da vi var unge døveundervisere i Melbourne for mange årtier siden, så da familien den australske bestyrelse. Vi er
begge døve, vi har en søn på 5
Muir vendte tilbage til Australien, meldte jeg mig frivilligt
år ved navn Joshua, og for nylig
til at hjælpe med at skaffe økonomisk støtte gennem sponsorater. Jeg gik på pension fra lærergerningen i 2005, og det har vi hilst Matthew velkommen
som en ny tilføjelse til vores familie. Jeg ser frem til at møde
australske DMI-kontor startede i Muir-hjemmet, men vi fik
jer alle i den nærmeste fremtid på kontoret, interstate eller i
snart brug for mere plads og flyttede til Pakenham.
andre lande!”
Det har været en stor fornøjelse for mig at arbejde sammen
med det engagerede DMI-team her i Australien og at holde
kontakt med andre DMI-medarbejdere rundt om i verden. Jeg Sponsor- og administrationsassistent

Kay Van namen

“Vi er kede af, at vi ikke har sendt nye sponsorkort til sponsorerne, men
Melbourne har været i COVID lockdown, og vi måtte ikke arbejde i DMI
kontor i mange uger! Så vi arbejdede online hjemmefra og sendte e-mails til sponsorer
og støtter, men havde ikke adgang til udskrivningsfaciliteter. Vi vil kunne arbejde på kontoret for at udskrive og sende dette nyhedsbrev.”

Kampagne for fødevarekrise

I løbet af de sidste atten måneder har vi sendt over 100.000
dollars til vores områder til nødhjælp i fødevarekrise. Som rapporteret i tidligere nyhedsbreve har dette reddet hundreder og
atter hundreder af døve familier fra sult, som i vid udstrækning
skyldes COVID-19. Vi kan ikke takke jer nok for jeres generøse
støtte.
For nylig modtog Malawi og Mozambique, to af de fattigste
lande i Afrika, 5.000 dollars i fødevarenødhjælp. Elton, vores
direktør i Malawi, takker fra bunden af sit hjerte.

I et land, hvor mange lever for mindre end 1,00 USD om ugen,
er denne form for støtte meget vigtig. Den støtter ikke kun vores
døve medlemmer og deres familier, men gør det også muligt
for os at fortsætte med andre projekter. Vores medarbejdere i
Malawi og Mozambique har været i stand til at fortsætte med at
undervise i tegnsprog til døve, som aldrig har haft mulighed for
at lære det før. De har også været i stand til at starte - og det er
en meget spændende nyhed - et nyt og vellykket landbrugsprojekt takket være vores fond for selvforsyning.

MYANMAR - Muir-skolen, Kalay

Pa Lian,
hjem, og de nyder at lære igen. Vi håber, at de elever, der
vores leder
bor længere væk fra skolen og skal gå i skole, snart vil kunne
i Myanmar,
vende tilbage.
sendte denne
nyhed for et
par måneder
siden. “Myanmar kæmper
fortsat
med denne
ødelæggende
epidemi. I Yangon dør 600 til 800 mennesker hver dag, og
hospitalerne tager ikke imod COVID-patienter!
Heldigvis var COVID-situationen i Kalay ikke så slem som i
Yangon, og den er blevet endnu bedre nu. Muir-skolen i Kalay
åbnede for de lokale elever, der bor i Kalay, men da kampene
som følge af de politiske uroligheder flyttede sig til gaderne i
nærheden af skolen, måtte den lukke igen! Så lærerne i Kalay
tager nu hjem til eleverne, eller nogle få elever mødes i et

KENYA - Immanuel Kristen skole for døve

Vores kenyanske skole indkaldte den første lokale skolebestyrelse, og skolen er nu godkendt som en “integreret skole”.
De vil indskrive “dårligt stillede og sårbare” elever, herunder
søskende til vores døve elever, som dagelever. De integrerede
elever vil få separate klasser for at lære tegnsprog indtil 3.
klasse, hvorefter alle elever vil gå i integrerede klasser. Dette
er et regeringsinitiativ med henblik på at tilbyde integreret
undervisning i Kenya og vil tilskynde vores døve elever til at
udvikle de færdigheder, der er nødvendige for at kunne kommunikere med
hørende mennesker.
Skolen er
tilsluttet hovedelektricitetsnettet,
men når der
opstår strømafbrydelser om
natten, har nogle børn gjort sig selv ondt, fordi de ikke kunne
se at gå rundt. Derfor er alle meget taknemmelige for købet
af solpaneler og et batteri, som automatisk vil levere elektricitet til belysning om natten, eller når hovedstrømmen svigter.

Isolationsrummene er nu færdige med en flisebelagt terrasse
og farvestrålede verandapæle, og skolebilen er blevet malet lysegul for at
overholde de nye
sikkerhedsregler
for skoletransport, som regeringen har indført.
Skolen har kun
været lukket i et par uger to gange i år, hvilket til dels faldt
sammen med ferier, så eleverne har kunnet gennemføre hele
pensum. Eleverne i 8. klasse aflagde de statslige eksamener
for Kenyan Certificate of Primary Education og opnåede igen
i år meget gode
resultater.

KENYA - Højere skoleuddannelse

Der er ca. 11 tidligere elever fra I.C.S.D., som nu går på Kuja
High School for the Deaf. Det er en kostskole med gode
faciliteter, og eleverne studerer et typisk gymnasieprogram,
herunder computer- og naturvidenskabelig undervisning. Når
eleverne afslutter deres uddannelse på Kuja, får de mulighed
for senere at gå på college, hvis de ønsker at fortsætte deres
studier.

Fire andre tidligere elever fra I.C.S.D. studerer på Sikri Vocational and Technical Institute, hvor der er undervisning og
en bred vifte af færdigheder inden for landbrug, teknik og
beklædning. Skolen er veludstyret med tekniske værksteder
og har endda en gård og dyr. Denne skole giver eleverne de
praktiske færdigheder, der hjælper dem med at finde job og
forsørge sig selv. Tak til deres sponsorer.

Vi takker oprigtigt sponsorerne for disse elever, som nu er
blevet optaget på gymnasiet. Hvis eleverne er fuldt sponsoreret til gymnasiet, forventes det, at de gennemfører arbejdspraktik på I.C.S.D. for at vise deres tak for sponsoratet, og
sponsoratet af disse elever på gymnasiet er meget værdsat.

FILIPPINERNE - F.C.L.C. , Ligao

The teachers at Ligao have shown
how inventive and flexible they are
and worked exceptionally hard to
include the full curriculum during
the 2020/2021 school year. Parents
have become ‘home-teachers’ and
that has encouraged them to learn
more signs; and this benefits general
communication with their children.
It has been a learning situation for
them all. COVID regulations prohibited the usual Graduation Ceremony
at the school, but the teachers produced a Virtual Graduation
Ceremony online. They are to be commended for all that has
been achieved.

The new 2021/2022 school
year has started with
online learning or printed Work Modules again,
and many students have
enrolled. The farm workers

have been able to continue their
outside work as usual and the farm
is going well. The rice crop was
harvested in September and the
piggery has many new piglets.

FILIPPINERNE - Bacolod Sovesalen er nu Bacolod Pensionat

regeringens krav. Nogle elever arbejder igen online, og tre
Bacolod Dormitory i PHILIPelever bor nu hos Albert og Kim på “pensionatet” i skoleperiPINERNE er fortsat åbent for
oderne.
skoleåret 2020/2021. Rejserestriktioner på grund af lockdowns tvang nogle få studerende til at blive i nogle weekender,
men disse piger var glade for at
gøre det. De er som søstre for
hinanden. Tak til Supportere i
Australien og England, som donerede de computere, de havde
brug for. Andre Bacolod-elever,
som har internet derhjemme, arbejdede online, hvis de ikke
kunne rejse til kollegiet. Sovesalen åbnede igen til det nye
skoleår og er nu beskrevet som et “pensionat” for at opfylde

D.R.CONGO - Beni Skole

Beni-skolen i D.R. CONGO har været åben det meste af året
med kun et par uger med lukning. Eleverne nyder at gå i skole
og spise en varm frokost hver skoledag. Beni ligger i et landbrugsområde, og pensum omfatter generelle fag og praktiske
færdigheder, som vil hjælpe eleverne med at dyrke fødevarer på
deres familiebrug. Omkring en fjerdedel af eleverne på denne
skole har mistet en eller begge forældre i de terroristiske kampe
i løbet af det sidste årti, og familierne har været tvunget til at
flytte tættere på beboede områder for at være i sikkerhed.

Alain, rektor, er selv døv. Hans hørelse er blevet meget dårligere,
siden han var ung. Han har afsluttet sin uddannelse og sin læreruddannelse og har altid haft et meget omsorgsfuldt hjerte for
døve elever. Rektor Alain startede denne skole i Beni, hvor der er
politistøtte, og han har viet sig selv til disse døve børn. Nogle af
eleverne går halvanden time til og fra skole hver dag.
Alain fortæller: “Jeg begyndte først at undervise i lejede klasseværelser langt fra Beni i fredelige tider. Der var 150 elever,
og mange forældre var interesserede i at sende deres børn i
skole. I 2013 byggede regeringen 4 klasseværelser, hvor skolen
ligger i dag. I 2014 begyndte terrorister at slagte befolkningen
i nabobyerne. Så kom de til Beni, og jeg overlevede kun, fordi
jeg boede i centrum af byen, hvor der var sikkerhed. I 2017
begyndte ebola, og det dræbte 2.500 mennesker i området.
Forældreløse børn boede hos deres familiemedlemmer. Jeg

Studerende i Zambia og UGANDA

Hastings

mistede selv 2 døve og mine forældre på grund af ebola. Skolen
i ligger, hvor mange mennesker døde af ebola. I dag fortsætter
usikkerheden blandet med COVID.”
Alain så også behovet for at give eleverne en varm skolemad
og foreslog, at
skolen startede en
grøntsagshave og
senere en gård.
Disse projekter er
nu en stor succes.
Tidligere i år brød
tyve imidlertid ind
i køkkenet ved at
fjerne brædder fra
køkkenvæggene;
og stjal deres mad!
Derfor er der blevet bygget et stærkt lagerrum af mursten og
beton til opbevaring af produkterne fra skolens have og gård.

Hastings og Maliza har været i skole det meste
af tiden, men der var nogle uger med lockdown
i begyndelsen af året. Hastings er nu i gang
med sit sidste skoleår og skal til den offentlige
eksamen. Vi forventer, at han klarer sig godt, da
han tidligere har opnået gode resultater. Held
og lykke Hastings! Maliza har også gjort fremskridt i sin læring, og han er velplejet og glad på
sin skole.

Ovenfor: Ny lagerbygning
Til venstre: Indbrud i køkkenet

Alphonsine in Rwanda is now waiting to commence her internship for
6 months and she will be supported
through with her school fees, food,
transport and interpreter. Thank you
very much to her sponsors who have
loyally supported her through High
School and College to achieve this
level. We all wish her success.
Alphonsine

Mulangala

Mumbere

Tsongo

Akilimali

Vi har hårdt brug for sponsorer til at støtte
eleverne på Beni-skolen.
Se kontaktoplysninger for at komme i kontakt med
vores sponsorkoordinator

UGANDA

Jeg vil gerne takke alle dem, der har sponsoreret Wakiso Secondary School i
Uganda i de seneste år. Disse elever er nu gået videre til en erhvervsuddannelse og studerer på erhvervscentre eller gymnasier. Nu har vi brug for individuelle sponsorer til nogle af dem.
Sylvia, Peter and Winnie er ved at afslutte deres praktikophold nu, men COVID 19 har udsat deres dimissionsceremonier. De venter på, at Malaika Vocational College skal
genåbne fuldt ud. Vi håber, at den nuværende lockdown
snart vil være afsluttet.
Jordan og Allan studerer tømrerog snedkerarbejde på Ugandas
nationale sammenslutning for
Winnie
døve erhvervscentre, hvor alle
lærere tegnsprog. Rachel studerer “beklædningsdesign og skrædderi”, også på UNAD. Simon er i gang
med at lære “læderarbejde” på
Ruti Vocational School, og Prossy
er i gang med “uddannelse på arSimon
bejdspladsen”. Tillykke til disse elever. De er meget glade for
nu at lære færdigheder, som vi forventer, at de vil få arbejde.
Vores dårligt stillede døve elever har brug for et egentligt erhvervsuddannelseskursus for at kunne forsørge sig selv som
voksne. Dette er det praktiske mål for alle vores døve elever.
Yuba, Sam, Kenneth og Brian afsluttede deres eksamen i
grundskolen, men COVID har forhindret dem i at gå videre
til en ungdomsuddannelse, fordi gymnasierne har forsinket
åbningen. Solome studerer stadig på Mulago Skole for de
Døveskole.

Vi ønsker jer alle en glædelig jul. Tak for jeres
løbende støtte. Jeg har grundigt
nydt min tid som sponsorkoordinator.
Med venlig hilsen,
Jenny Reid
Koordinator for sponsorater
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