
Kjære menighet! 
Tusen takk for deres støtte til fattige og sårbare mennesker i Liberia og Sierra Leone!  

Vi vil med denne rapporten fortelle fra 
vårt arbeid i Liberia og Sierra Leone de 
siste månedene. På siste side har vi laget 
en gudstjenestekunngjøring og en for-
bønn dere kan bruke ved behov. 

Regntiden har kommet sent i år, men 
den siste måneden har Liberia og Sierra 
Leone opplevd kraftig regn og flom. 
Regntiden betyr kjøligere vær, og ofte 

ser vi folk med vinterfrakker og luer, selv 
om temperaturen sjelden faller under 20 
grader. Det gikk nylig et skred i Freetown, 
hovedstaden i Sierra Leone, der liv gikk 
tapt, og mange mistet hjemmene sine. 
I Mattru-Jong i Sierra Leone hvor en av 
samarbeidspartnerne har sitt feltkontor, 
kollapset inngangsbroen til byen som et 
resultat av de store nedbørsmengdene. 
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Skoleåret begynner egentlig i disse dager. I 
Liberia har imidlertid de fleste skoler måttet 
utsette oppstartsdatoen på grunn av svært 
få påmeldinger. Mange mener dette skyldes 
den ekstreme økningen i skolepenger, som 
fører til at foreldre ikke klarer å sende barna 
på skolen. Regjeringen viser liten vilje til å 
gjøre noe med dette. En rekke statsråder, 
inkludert kunnskapsministeren, eier egne 
private skoler som igjen er en del av kilden til 
problemet med de høye skolepengene. 

Arbeidet i prosjektene holder fram, og mange menneskers liv 
blir berørte gjennom prosjektene deres menighet er med og 
støtter. Takket være støtte fra deres menighet får mennesker 

mulighet til å skape et bedre liv for seg og sin familie! 

Sierra Leone var tidligere i høst i 
internasjonale nyheter på grunn av 
et opprør som resulterte i flere døds-
fall og et 3-dagers portforbud i hele 
landet. Folk protesterte hovedsakelig 
mot økte levekostnader og inflasjo-
nen. Opprøret har roet seg, men vol-
den rystet nasjonen, siden det er en 
underliggende frykt både i Liberia og 
Sierra Leone for at en borgerkrig kan 
skje igjen. 
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Hva har dere i menigheten vært med på å støtte? 
Menigheten støtter Misjonsalliansens arbeid i Liberia og Sierra Leone. Det 
er spesielt innenfor temaene «skole og utdanning» og «mikrofinans» 
midlene blir brukt. 

Tusen takk for at dere støtter og ber for 
arbeidet i Liberia og Sierra Leone! 
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Skole og utdanning 
Borgerkrig og ebolaepidemi har gjort livet vanskelig for befolkningene i Liberia 
og Sierra Leone. Ikke minst har det gått ut over utdanningssektoren. 

Klasserommene er overfylte, og mange 
lærere mangler lærerutdannelse, særlig 
på landsbygda. Et mindretall har tilgang 
til skole av god kvalitet. Stor avstand mel-
lom skolene gjør at mange må gå langt 
for å komme på skolen, noe som kan 
være utrygt spesielt for jentene. Det er 

stor arbeidsledighet blant ungdommer, 
og jenter spesielt har svært begrensede 
muligheter for å skaffe seg utdanning og 
verdig inntekt. 



Høstrapport Liberia og Sierra Leone 2022 

Lese- og skriveopplæring for voksne 
Mange voksne i Liberia har aldri gått på 
skole, først og fremst på grunn av fattig-
dom. Under halvparten av voksne i Liberia 
kan lese og skrive. Å skaffe mat blir vikti-
gere enn å kunne lese.  

Vi har tidligere fortalt om det pågående 
prosjektet der voksne som ikke har gått 
på skole, får tilgang til grunnleggende 
matematikk-, lese- og skriveopplæring. 
Med støtte fra menigheter som dere får 
250 voksne fra 10 ulike lokalsamfunn i 
Bong distrikt mulighet til å lære å lese, 
skrive og regne for første gang i livet. Det 
gir store ringvirkninger!  

Deltakerne er nå i gang med andre del av 
kurset. De møtes 3 dager i uken. Mange 
av gruppene samles om kveldene, etter 
at deltakerne har jobbet lange dager på 
åkeren. Landsbyene har ikke strøm, så 
når det er mørkt, sliter mange med å se 
tavlen eller lese og skrive i lærebøkene 
sine. Alle gruppene har derfor fått solcel-
lelamper som de kan sette opp når de 
skal ha time. Et lite tiltak som gjør enorm 
forskjell!  
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– Jeg elsker jobben min. Når jeg ser 30-åringer skrive navnet sitt for første 
gang i livet, kjenner jeg på en indre motivasjon til å gi mitt aller beste til denne 
jobben, sier Andrew Nallo. 

Andrew Nallo er feltarbeider for 
Misjonsalliansens partner i Liberia. Han 
har ansvaret for oppfølging av voksen-
opplæringskursene i de 10 landsbyene. 
Nallo forteller at kvinnene i en av lands-
byene nå har begynt å delta på lands-
byrådsmøtene. De reiser seg foran 
alle og deler sine meninger om viktige 
avgjørelser som må tas i landsbyen. De 
viser en styrke ingen visste at de bar 
på, ikke en gang kvinnene selv. - Det 
var en liten gruppe som nektet resten 
av landsbyen å bruke en vei på grunn 
av tradisjonell åndelig praksis. En av 

kvinnene fra lese- og skriveopplæ-
ringsklassen reiste seg opp og fortalte 
hele rådet at dette ikke var riktig. Hun 
argumenterte for at veien var bygd 
av myndighetene, og derfor hadde 
alle rett til å bruke den, sier Nallo. Han 
forteller at lese- og skriveopplæringen 
fører til viktige endringer i landsbyene. 
– Kunnskap gir makt, sier han. I lese- og 
skriveopplæringsprogrammet lærer 
deltakerne å snakke om utfordringer 
sammen. De lærer å diskutere og tenke 
kritisk. De begynner å snakke om hva 
som er rett og galt. 



Daniel og Beatrice deltar på voksenopplæringstilbudet i sin landsby. De forteller 
at det å lære å lese, snakke offentlig og å gjøre enkle utregninger har endret 
livene deres og ført til endringer i lokalsamfunnet. 

Med økte lese- og regneferdigheter 
har de større mulighet til å bestemme 
og styre utviklingen i egne liv. 

– Familien min kan nå stole på meg for 
å forsvare jordstykket vårt når det er 
møter om landrettigheter, forteller 
Daniel. Han forteller om hvordan han 
blir oppmuntret til å snakke engelsk i 
klassen, og at læreren hans ofte sier 
at det ikke er noe svar som er feil. Det 
gjør han motivert til å snakke til tross 
for at han kan gjøre feil. Sånn er det 
også for andre i klassen hans. Det gjør 
at flere tør å delta i beslutningsproses-
ser i landsbyen sin. 

Som en del av kurset får elevene opp-
læring i enkle utregninger, økonomisk 
planlegging og hvordan de skal for-
valte penger. Dette gir resultater for 
driften og inntjeningen i småbedrif-
tene og virksomhetene de lever av. 
Flere opplever å klare seg bedre øko-

nomisk, sier Daniel. – Ut fra små virk-
somheter startet i etterkant av opp-
læringen, har noen foreldre endelig 
råd til å betale skolepengene for barna 
sine slik at de kan gå på skolen. 

Beatrice startet egen virksomhet i 
fjor. Hun er overbevist om at det hun 
har lært, gjør at  virksomheten hennes 
fortsatt er i gang i dag.  

For Beatrice er det en stor milepæl å 
kunne lese Bibelen selv. – Å prøve å 
lese deler av Bibelen er det største av 
alt. Jeg kan nå bære Bibelen med stolt-
het gjennom landsbyen på vei til guds-
tjeneste – fordi jeg faktisk kan lese i 
den nå. Hun har også begynt å sitte 
sammen med barna sine når de gjør 
lekser. I motsetning til tidligere kan 
hun hjelpe dem i tillegg til å motivere 
og oppmuntre dem. Dette er noe flere 
mødre på kurset har begynt å gjøre, 
forteller hun.   

Høstrapport Liberia og Sierra Leone 2022 



Høstrapport Liberia og Sierra Leone 2022 

Mikrofinans – Diaconia MDI 
Gjennom støtte til mikrofinansarbeidet i Liberia er deres menighet med på 
å gi banktjenester, økonomisk opplæring og tryggere familieøkonomi til 
mennesker som ellers ikke får lån eller muligheten til å ha en bankkonto.  

Mikrofinansbanken Diaconia MDI har 49 
ansatte. Ved årsskiftet hadde banken rundt 
3100 kunder med innskuddskonto og 1747 
lånekunder. Lånene utgjør til sammen 
rundt 2,3 millioner amerikanske dollar. 
Fattige mennesker og gründere får tilgang 
til lån og kapital, og kan på den måten sikre 
egen familieøkonomi, skape arbeidsplasser 
og bidra til verdiskapning i landet. 

70 % av bankens kunder er kvinner. Lån til 
kvinner har ofte store ringvirkninger fordi 
verdiskapningen kommer resten av fami-
lien til gode. Banken har en visjon om at 
barn skal få skolegang, og at kundene skal 
ha fokus på hjem og familie. 

Fram til nå har bankens kunder stort sett 
vært handelsfolk i og rundt Monrovia, som 
er hovedstaden i Liberia. I tiden framover 
ønsker man også å nå mennesker som 
driver med jordbruk på landsbygda. Nylig 
åpnet banken sitt tredje avdelingskontor i 
Nimba fylke, nær grensen til Guinea. Dette 
er bankens første filial i landlige omgivel-
ser. Dette vil spesielt gi bøndene en mulig-
het til å gjøre små investeringer som kan 
øke produksjonen og styrke kapasiteten 
deres til å ta vare på seg selv og familien. 



Sammen med lokale partnere 
gir mikrofinansbanken i Libe-
ria kakaobønder tilgang til 
lån. Mange av disse bøndene 
lever i fattigdom, til tross for 
at kakao er en av verdens dy-
reste matvarer. Med lånet blir 
bøndene i stand til å drive 
gårdene sine mer effektivt, 
produsere mer kakao, tjene 
mer og ansette flere.  
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Mikrofinansbanken på besøk hos en lokal skole for å 
fortelle om sparing og svare på spørsmål. 

Tusen takk for at deres menighet er med 
på å gi mennesker nye muligheter. 

VI ØNSKER Å GJENREISE MENNESKER OG INKLUDERE DEM I FELLESSKAPET! 
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Hils på våre nye utsendinger 
Søndag 19. juni feiret vi utsendingsgudstjeneste i Salt Trondheim. 
Det var på en måtte starten på denne nye reisen. 

For en velsignelse å bli sendt ut både 
av Misjonsalliansen og Salt-menigheten. 
Onsdag 10. august reiste Annemarie og 
barna (Lukas, Eva, Rebekka og Andrea) til 
Monrovia, Liberia. Barna startet på skolen 
mandagen etter. Alex jobbet litt til i Norge, 
før også han kom til Monrovia. Nå er vi alle 
6 på plass. Barna har begynt på skolen, og 
vi har begynt å jobbe på landkontoret i 
Monrovia. Nå i starten går dagene med til 
opplæring og til å bli kjent med arbeidet 
og samarbeidspartnere.  

Vi har bodd i nabolandet, Sierra Leone, 
i flere år. Derfor føles det også på en 
måte som å komme hjem. Det er lett å 
venne seg til klima, mat og andre ting 
som er annerledes enn i Norge. Vi gleder 
oss til å komme skikkelig i gang med 
arbeidet og til å forstå mer og mer av 
prosjektene og bidra med vår erfaring 
og kunnskap.  

ALEX OG ANNEMARIE VAN DUINEN



Aktuelle bønneemner: 
 o Be for dem som har mistet 

hjemmene sine på grunn av 
jordskred og flom etter de kraftige 
regnskyllene. Be om at Gud gir 
dem det de trenger gjennom en 
vanskelig tid.  

 o Be for de 250 voksne elevene som 
deltar i voksenopplæringskurset 
i Bong fylke i Liberia. Be om at de 
vil bli oppmuntret til å studere 
hardt og ikke gi opp. Be om 
at denne muligheten vil bidra 
til at de kan ta gode valg for 
seg selv og familiene sine. 

 o Be for det pågående arbeidet 
med å utvikle nye prosjekter og 

finne nye samarbeidspartnere ved 
Misjonsalliansens landkontor. Be om 
visdom og veiledning til å ta gode 
valg som vil gi langvarige resultater 
for byggingen av Guds rike i Liberia 
og Sierra Leone. 

 o Be for den lokale kirken i Liberia og 
Sierra Leone. Be om at kirkene vil 
leve ut evangeliet i det daglige og 
tjene sine lokalsamfunn, selv om det 
kan koste. 

 o Be om at familien van Duinen må 
finne seg godt til rette i Liberia. 
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Tusen takk for at dere støtter og ber for 
arbeidet i Liberia og Sierra Leone! 



Bønn
Himmelske Gud og Far, en dag 
skal rettferdigheten seire, og 
du skal skape en ny himmel 

og en ny jord. Men vi ber deg 
om mer himmel på jorden vi 

lever på nå. I dag ber vi spesi-
elt for folket i Liberia og Sierra 
Leone som har levd med krig 

og frykt i mange år. Vi ber om at 
arbeidet for de fattigste lyk-

kes, og at vitnesbyrdet om din 
kjærlighet til menneskene må 

nå frem. La ditt rike komme! 

AMEN 

Kunngjøringer
Misjonsalliansen jobber 
langsiktig med særlig vekt 
på levekår og utdanning 
i Liberia og Sierra Leone. 
Opplæring av lærere, lese- og 
skriveferdigheter for voksne 
og barn, samt jobbskaping og 
mikrolån er sentrale elementer 
i tiden fremover. Sammen 
kan vi skape en fremtid for 
tusenvis av mennesker i to 
av verdens fattigste land.
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