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SAMMEN MED DE UTSTØTTE PÅ

MADAGASKAR
Skoleåret 2018/2019 støtter vår skole NMS sitt
arbeid blant døve og hørselshemmede
på Madagaskar.
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MADAGASKAR

MADAGASKAR:

På Madagaskar blir dessverre mange
funksjonshemmede barn gjemt bort og
isolert. Denne gruppen fortjener å bli
tatt på alvor. Vi ønsker å stå sammen
med denne gruppen, som ofte blir
utstøtt fra resten av samfunnet.
Kort om landet Madagaskar

Madagaskar er verdens fjerde største øy. Det bor
rundt 25 millioner mennesker der. Landet er svært
fattig. En av tre gassere er analfabeter. Halvparten
av alle barn under fem år er underernærte.
Manglende matvaresikkerhet preger mange
familier. Stadig færre barn får skolegang. Kun 65
prosent av barna går på skole. I 2009 var tallet 96
prosent. Dette gir grunn til bekymring.

Hva gjør NMS på Madagaskar?

Det er 150 år siden NMS startet sitt arbeid på
Madagaskar. I dag har arbeidet resultert i en
selvstendig kirke, kalt Den gassisk-lutherske
kirke. Kirken har over 4 millioner medlemmer.
Fattigdommen på Madagaskar er påtrengende
for folk flest. NMS støtter kirkens arbeid knyttet til
fattigdomsbekjempelse og kompetansebygging.
En viktig del av dette er bekjempelsen av den
urettferdigheten døve og hørselshemmede, blinde
og fattige må tåle. NMS vil at flest mulig skal få
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gå på skole. Enten det er grunnskole, yrkesskole,
jordbruksskole, lærerskole, sykepleierskole eller
yrkesopplæring innen håndarbeid og jordbruk.

Din hjelp er viktig

Du kan være med å gi marginaliserte grupper på
Madagaskar mulighet til skolegang, og på den
måten gi et løft til mennesker som ingen vil satse
på. Du gir muligheter og håp om en bedre fremtid.
Skoleåret 2018/2019 vil vi på DELK sine skoler
samle inn penger til dette arbeidet. Pengene vil
gå til prestetjeneste for døve på Madagaskar. Til
utdanning av døveprester og til kirkens tjeneste
blant hørselshemmede. Familier med døve vil
også vil få hjelp til å ikke skamme seg over barnet
sitt. Dette arbeidet er viktig for å gi en stigmatisert
gruppe et løft.
På Madagaskar får kun 1% av de 200 000 døve
en eller annen form for utdanning. Vår hjelp er
viktig for å gi de døve og hørselshemmede på
Madagaskar en god fremtid.

