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ROTA: Du som støtter NMS sitt arbeid på 
Madagaskar, er med og støtter utdanning 
til elever, som Rota, som ellers ikke ville hatt 
muligheten til å betale for skolegangen. 

Det nytter, for Rota og mange flere!
Kjære menighet som er med og støtter arbeidet vårt på Madagaskar, sammen 
med partnerkirken vår, den gassisk-lutherske kirke på Madagaskar (FLM). Godt 
nytt år til dere alle sammen og takk for all støtte gjennom 2022.

I årets første nyhetsbrev vil jeg fortelle litt om hvordan deres støtte er med og 
gjør at flere unge mennesker får muligheten til å fullføre skolegang. Madagas-
kar er et land med mange unge mennesker. Alle vil få seg en utdannelse, men 
det er langt fra en like stor selvfølge som for de fleste i Norge. Selv om en får 
skoleplass på Madagaskar, er det på ingen måte en selvfølge at en fullfører. De fleste 
er avhengige av at foreldrene kan betale for utdanningen. Dersom én av foreldrene 
mister jobb og inntekt, eller dersom noe annet rammer familiens økonomi, kan 
ikke ungdommene lenger betale for seg, og må forlate skolen.

Vi i NMS ønsker at flest mulig skal kunne fullføre skolegang. Derfor støtter vi 
et prosjekt som gir økonomisk støtte til unge som kommer i slike situasjoner. 
Prosjektet  «Support to poor students» («støtte til fattige studenter») støtter 
mange barne- og ungdomsskoler fordelt over hele øya.
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I tillegg støtter prosjektet skolegang for elever ved elleve spesialskoler/institusjoner. 
Blant dem er tre blindeskoler, fire døveskoler, en lærerskole, to jordbruksskoler 
og én skole for medisinske fagpersoner som sykepleiere, jordmødre og laboranter.

Rota er én av elevene som har fullført utdannelsen sin takket være prosjektet. 
Hun utdanner seg som laboratorietekniker og startet i høst på det andre av 
totalt tre år. Hun har en yngre bror. Faren jobber som vaktmann og er i tillegg 
engasjert i kirken. Men inntekten er lav, så foreldrene kan ikke betale hele 
beløpet for utdanningen. Derfor får Rota hjelp gjennom prosjektet. Hun er en 
flittig og god elev. Sjansene for å få jobb etter endt utdanning er gode. Det er 
nemlig stor etterspørsel etter laboratorieteknikere.

Rota er et godt eksempel på at det nytter. Ved å fullføre utdannelsen, er hun 
bedre rustet til å stå på egne bein senere i livet. Kanskje kan hun også støtte 
lillebroren og foreldrene når hun senere får seg en jobb?

«Utdanning er det mektigste våpenet du kan bruke til å forandre verden», sa 
Nelson Mandela. Ved å støtte NMS sitt arbeid på Madagaskar er nettopp du 
med og forandrer verden for, blant andre, barn og unge. Slik kan de ta ansvar. 
Ved å støtte NMS arbeidet på Madagaskar bidrar dere til at barn og ungdommer 
får muligheten til å ta ansvar for sitt eget liv og at de kan mestre det på en 
verdig og god måte. Madagaskar er blant de fem fattigste land i verden. Folk 
strever med å mestre livet, ha nok mat for familien og å sende barna på 
skolen. 

Bli med og be om:

• at familier som sliter med å kunne sende barna sine til skolen må finne en
løsning, slik at barna har en fremtid.

• at landet er skånet for naturkatastrofer, som for eksempel sykloner

• en god innhøsting slik at folk har nok å spise.

Les mer om Madagaskar:
nms.no/finndinmenighet

Tidligere nyhetsbrev:
nms.no/nyhetsbrev
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