
May 2022 | DENMARK Edition

Nyheder om skoler og 
projekter

www.deafmin.org/deaf-action

For første gang i mere end to år fik skolerne lov til at afholde dimissioner og forældremøder i skolen. 
Immanuel Christian Integrated School holdt sin 12. dimissionsceremoni, 

og for første gang i skolens historie holdt de deres første integrerede 
dimissionsceremoni under tilstedeværelse af regionale uddannelsesans-
varlige, herunder pastor Vitalis Oduor, som også er medlem af skolens 
bestyrelse. Forældrene var meget opmuntrede og glade for, at deres 
hørende børn fik lov til at studere sammen med døve børn. De kunne 
ikke forestille sig, at deres egne hørebørn skulle deltage i hverdagsak-

tiviteter ved hjælp af tegnsprog. På baggrund af denne fejring slog 
forældrene sammen med bestyrelsesmedlemmerne til lyd for, at der 
er behov for en bygning til juniorhøjskolen for børn, der overgår fra 

grundskolen til juniorhøjskolen. Wesley arbejder sammen med pastor 
Gantt for at få dette til at ske. Hold øje med dette sted! 

Graduering og 
Foraeldredag

KENYA – Immanuel Kristen integreret skole 



Nyt navn
Immanuel Christian School for the Deaf hedder nu Im-

manuel Christian Integrated School på grund af den nye 
politik fra den kenyanske regering. Alle elever - døve og 
hørende - har fået nye uniformer, og de er meget glade 

for at bære dem.

DR CONGO - BENI SKOLE

Vores Beni-skole er gået i gang med opførelsen af sin gym-
nasieskole efter en generøs donation, der er testamenteret. 
Sekundærskolen ligger 40 m fra grundskolen og kommer til 
at bestå af 11 lokaler. De planlægger at afslutte opførelsen 
af klasseværelserne i juni eller juli, og kontoret er allerede 
færdiggjort. 25 elever er klar til at starte på gymnasiet, som 
åbner til september i år. 
 
Eleverne har rejst sikkert til og fra skolen. Der er stadig 
oprørere til stede, men ingen af vores elever eller ansatte på 
skolen er blevet ofre. Skolens have producerer fremragende 
grøntsager, og nogle af eleverne er blevet inspireret til også 
at starte deres egne haver derhjemme.  
 
Translated with www.DeepL.com/Translator (free version)

UGANDA
Neville Muir Comprehensive Skole

Takket være meget 
generøse donationer fra 
støtter i Norge er man 
nu begyndt at bygge 
klasseværelser til Neville 
Muir Comprehensive 
School i Lira, som ledes 
af direktør Dennis Dag-
Kene! Sikke en vidun-
derlig udvikling! NGO’en 
“New Start” i Norge og 
andre norske donorer 
har ydet denne første fi-

nansiering på 45 000 AUS. Der er stadig behov for at skaffe de 
resterende 15 000 AUS for at færdiggøre klasseværelserne. 
Disse klasseværelser var et krav fra den ugandiske regering. 
Fundamentet og betonkonstruktionen vil blive bygget pro-
fessionelt, og skolens elever (som studerer murstenslægning) 
vil lægge murstenene! Med lempelsen af COVID-begræns-
ningerne har skolen omkring 300 døve, handicappede eller 
fattige elever tilmeldt sig. Det er fantastisk, men med så 

mange elever blev un-
dervisningen afholdt 
udenfor, hvilket var 
problematisk på reg-
nfulde og blæsende 
dage. De nye klassev-
ærelser gør det muligt 
for eleverne at lære 
på en sikker, effektiv 

og kompatibel måde. 
Skolerne er genåbnet, og eleverne er 
tilbage i skolen og på erhvervsskol-
erne. Fire elever fra UNAD er i gang 
med at lære tømrer- og snedkerarbe-
jde. En elev, Yubu, er blevet flyttet og 
studerer på A Chance for a Child - en 
erhvervsskole i Kaziba i Mityana. Han 
studerer catering. Simon er stadig på 
RUTI og studerer til skomager. 

(Til venstre) Opbygning af klasseværelset. (I midten) Færdigt kontor på gymnasiet.

Grundlag for nye klasseværelser

Yubu



lønninger, penge til elektricitet og start-
materialer. Hun arbejder i øjeblikket hos 
Endiro.
Winnie arbejder fortsat sammen med 
en høreveninde i en salon. Salonen 
tilhører hendes høreveninde. Vi søger 
at give 
Winnie en 
økonom-
isk gave til 
at starte 

sin egen 
virksomhed og hjælper hende 
med at lave en forretningsplan, 
så hun kan starte sin egen rejse 
mod selvforsyning. Vi glæder 
os til at se, hvilken virksomhed 
hun vil starte i fremtiden.

Rettelse
Vi vil gerne rette en 
fejl i vores tidligere 
nyhedsbrev. En venlig 
og generøs donor af 
studerende i Kenya, 
som gav ni studerende 
i Kenya nye ting - sko, 
skoletasker og parap-
lyer - er fra USA, ikke 
Australien. Eleverne er 

glade for deres gaver. Tak!
Opdateringer fra nogle af de 2021 Malaika 
Professionshøjskole dimittender
Sylvia modtog en pengegave til at starte sin egen virksom-
hed. Det lykkedes hende at købe en dybfryser, en sandwich-
maskine, en mikrobølgeovn, en kommerciel kartoffelhakker, 
en køleskabsbeskytter, en palet, et forklæde og en hue samt 
trykte kvitteringsbøger. Hun mangler stadig en del nøgleud-
styr, bl.a. en kaffemaskine, en udstilling, møbler, startleje og 

MYANMAR - MUIR SKOLE
Situationen i Myanmar forværres fortsat, men vores me-
darbejdere og studerende kan være glade for det. Hårdhed-
erne er stigende, men flere døve mennesker er kommet til 
kirken, hvor de får ris og olie: 72 sække ris og 72 flasker olie 
blev doneret af pastor Masago og venner fra den japanske 
døvekirke. Vores leder Pa-Lian siger: “Mange mennesker 
har mistet deres arbejde, og når jeg spørger dem om deres 
dagligdag, svarer de fleste af dem, at de har det fint for tiden. 
Det er et mirakel for folk uden job eller indkomst, hvordan de 
opretholder sig hver dag. Det er sikkert, at vi er mere værdi-
fulde end spurve i Guds øje. Vi er så taknemmelige.”
Der blev sendt fødevarehjælp til 7 arbejdere i Yangon og 
til Muir-skolen i Kalay. Skolerne er stadig lukket i Myanmar, 
herunder Muir-skolen. Sikkerhed og tryghed er et stort 
problem, da lærerne fortsat rejser til elevernes hjem for at 
give hjemmeundervisning. Kalay er stadig en slagmark, hvor 

Syliva

Winnie

der bliver skudt hver dag kl. 15.00! Eleverne lærer stadig 
hjemme. Pa-Lian er ved at forberede sig på at tage til Kalay 
for at forberede sig på det næste skoleår. Vores døveskole vil 
åbne i juni, hvis forholdene ikke er værre end de er i øjeblik-
ket. Skolen har allerede været lukket i to år.



F.C.L.L.C - LIGAO - FILIPPINERNE
F.C.L.C. købte en ny græsklipper og et nyt kamera fra juleka-
talogets varer. Skolen er gået i gang med tredje kvartal. Alle 
lærere og ansatte er fuldt vaccineret. De er stadig i blended 
eller modulær fjernundervisning. Undervisningsministeriet 
opfordrer både offentlige og private skoler til at have begræn-
set face-to-face-undervisning, men F.C.L.C. har brug for mere 
tid til at forberede sig på at kunne gennemføre begrænset 
face-to-face-undervisning. Studerende, der normalt bor på 
kollegiet, må vente lidt længere, indtil kollegiet får lov til at 
blive åbnet, da pendling ofte vil medføre dyre transportudg-
ifter.

DØVE STUDERENDE FRA BACOLOD - FILIPPINERNE
I januar 2022 blev tre elever fra internatet indskrevet på 
en specialundervisningskole (SPED)/offentlig skole i Ba-
colod City til face-to-face-moduler. De tre andre elever, 
som boede på internatet, fortsætter med at studere online 
fra deres hjem og gennemfører arbejdsmoduler. Realyn 
og Gerald fra Bacolod-pensionatet studerer i øjeblikket 
TLE-kokkeri, hvor de lærer at lave forskellige slags sand-
wiches.

DØV HANDLING FAMILIE DRENGEBØRN
Alphonsine & Arsene - Rwanda
Vi er glade for at kunne fejre Alphonsine & Arsènes lille dreng, Stephen, som ankom sikkert den 4. marts. 
Mange af jer har fulgt Alphonsines rejse gennem årene gennem vores sponsorprogram. Hun undslap det 
rwandiske folkedrab som barn, men mistede mange af sine familiemedlemmer, herunder sine forældre. 
Alphonsine blev mere kendt af DMI i 2017, da hun havde brug for støtte, efter at hun havde fået en plads på 
universitetet. Hun vil genoptage sin praktikplads i maj 2022 på det universitet, hvor hun studerer. Arsene er 
kasserer for Deaf Action i Rwanda. Hvis du ikke allerede har gjort det, så sørg for at gå ind på bloggen på vores 
hjemmeside og læs Alphonsines bemærkelsesværdige historie.  

Mang Hlei Sang - Myanmar
CTillykke til Mang Hlei Sang og hans kone med den sikre ankomst af deres lille dreng. Mang Hlei Sang 
er en af vores lærere på Neville Muir School for the Deaf i Myanmar. Sikke en dyrebar gave i form af 
et nyt liv efter så mange kampe og modgang i de sidste par år i deres land. Vi beder for sundhed og 
sikkerhed for denne familie, da Myanmar stadig kæmper for at finde fred og frihed for sit folk under 
militærstyre.

Alain – DR Congo
Alain og hans kone er fulde af glæde, da de annoncerer ankomsten af deres nye dreng, Josue (Joshua), som 
kom til verden den 3. april. 
I februar 2020 fødte Alain og hans kone en søn, som desværre døde 3 dage efter fødslen. Derefter blev de 
velsignet med en datter, Gabriella, i begyndelsen af 2021, og nu er de blevet velsignet med endnu en dyrebar 
søn. 
Alain udtrykker sig perfekt: “Jeg er ved at dø af glæde ... i går gav Gud mig en søn igen.”
Alain er ikke kun skolens direktør, men er også et vigtigt medlem af Deaf Action Board i DR Congo og er også 
kasserer. 



Opdatering af katastrofehjælpskampagnen -MALAWI
I vores sidste nyhedsbrev lancerede 
vi Malawis katastrofehjælpskam-
pagne for at hjælpe vores døve i 
Malawi med at komme sig efter 
cyklonen Ana, der hærgede landet 
og forårsagede store skader. Takket 
være jeres utroligt generøse svar er 
denne kampagne nu fuldt finan-
sieret. De indsamlede midler er vist i 
tabellen til højre.
Vi i DMI og DMI Malawi-familien er 
så taknemmelige over for alle dem, 
der har bidraget til at hjælpe med 
genopbygningsarbejdet.  

Vi har hårdt brug for 
sponsorer til at støtte 

disse studerende!

Erica Samaniego
8. klasse

Ligao, Filippinerne

Leonito Zafe 
7. klasse

Ligao, Filippinerne

Janet Banda 
3. klasse
Zambia

Yun Yatii Hlaing 
1. klasse

Myanmar

Isaac Kombi  
5. klasse

Beni, DR Congo

Indsamlet 
beløb Fase Hvorfor?

AUD500 Øjeblikkelig indsats for mad og vand

AUD8,000 Ekstra fødevarehjælp og midlertidigt husly 
til 200 familier

AUD19,000 Fase 1 Genopbygning af erhvervsuddannelserne 
Center - fuldt ud hævet

AUD9,000 Fase 2 Genopbygning af sikkerhedshegnet 
- Fuldt hævet

AUD19,000 Fase 3 Ombygning af sovesalen plus 
møblering - fuldt ud hævet

AUD5,000 Fase 4 Udskiftning af udstyr til træningscentret - 
Fuldt indsamlet fra julekataloget.

200DKK



CKeep up to date med alle de 
seneste nyheder fra 

Deaf Ministries International 
ved at modtage vores andet ny-

hedsbrev.

Hvis du gerne vil 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 anmod om at skifte til e-nyhedsbreve. Tak for din fort-

satte støtte til Deaf Action.

Hvordan modtager du dit nyhedsbrev?

Tak, fordi I fortsat støtter vores skolers 
elever, lærere og selvforsyningsprojekter.  

Med venlig hilsen,
Kay & Jenny

Sponsorenteam

Sponsorhold:
Kay van Namen & Jenny Reid

kay.vannamen@deafmin.org
jenny.reid@deafmin.org

www.deafmin.org

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

Neville & Lill Muir
DMI & DA Stiftere

DMI-donationer:
Kontakt: 

e-mail:  jan@doves-frikirke.dk

Websted:
www.deafmin.org/donate

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

e-mail: jan@doves-frikirke.dk


