
New Life Community Organization- Etiopia (NLCO) - http://www.newlifecommunityethiopia.org 

Humanitær organisasjon for fattige, foreldreløse barn og unge.   
 

 LITEN ORGANISASJON MED ET STORE HJERTE  
  New Life Community’s hovedvirksomhet er barnehage, grunnskole og yrkesretta 

videreutdanning - frisør, kokk, sekretær og grunnleggende datakunnskap - for ca 3000 barn 

og unge. NLCO driver også gamlehjem, barnehjem, mikrofinans og arbeid mot omskjæring 

av kvinner. -  En norsk vennegave til stifteren Genet Lousleged i 1994 på 500 kr ble 

opptakten til NLCO-Etiopia; Resultatet ble en barneskole bygget av bambus. Den første 

eleven derfra arbeider nå som jurist i regjeringen, mens en annen er kjemilærer på en 

NLCO- skole.  

 På begynnelsen av 80-tallet var Genet flyktning, etter fengsel og tortur under 

kommunistregimet i Etiopia ble hun smuglet til Norge av misjonærer fra Nordhordland. 

Hun begynte på Fjellhaug bibelskole hvor hun lærte norsk, senere tok hun 2 år på BI og 

utdanning i USA. Da kommunismen falt fikk hun igjen lov å besøke Etiopia, men hun ble 

forferdet over den nøden som møtte henne. Selv om hun kunne reist tilbake til en god, 

sikker stilling i Norge, fikk hun der og da en trang til å hjelpe og støtte sine egne.  

 I dag drives NLCO sitt arbeid under mottoet ”Hjelp til selvhjelp”. Skolene rager blant de beste i landet. 

Etiopiske skolemyndigheter sørger for grundig faglig og administrativ 

oppfølging, de kommer uanmeldt på visitt et par ganger i mnd. Genet 

sitt arbeid har respekt og anerkjennelse helt opp til landets ledelse.  

  Nå som før, kommer elevene fra de fattigste familiene i Etiopia. 

Mange voksne dør av HIV/Aids og fattigdoms - relaterte sykdommer. 

Mange elever er foreldreløse, noen blir tatt hånd om av naboer og 

familie, mens andre blir gatebarn. Uten utdannelse kan de ofte ende i 

kriminelle gjenger og prostitusjon. I Addis regner en med mer enn 

100.000 gatebarn, og uten skoletilbud har de en usikker fremtid. For å 

bli opptatt på en NLCO - skole må elevene levere fattigdoms - 

erklæring fra 

bydelsrådet.  

 Arbeidet i NLCO drives kun av etiopiske ansatte, og 

det går lite til administrasjon. Alt arbeid i Norge gjøres på 

frivillig basis. - En fadderordning på kr. 250 pr mnd. - dekker 

barnehage-/grunnskole, uniform og skolebøker samt årlig 

helsesjekk + et daglig skolemåltid.  

 

Misjonen flyttet ut - NLCO flyttet inn på misjons-stasjonene 

– NLCO fylte de med barn fra fattige nærområder. - I en barnehage var det 

mer enn 200 barn. – Det styrker lokalsamfunnet når barna får utdanning.  - 

Tidligere norske Etiopia-misjonærer hevder at ”misjonen” aldri kunne fått 

til det som Genet har skapt, og de sier at Genet bruker ”pengesedlene på 

begge sider”, m.a.o. anvender pengene med omtanke, der det trengs mest. 

NLA-studenter - praksis hos NLCO- Ethiopia: -  

NLA har i flere år sendt studenter til NLCO sine barnehager og skoler – 

studentene får her nyttige erfaringer og opplevelse for livet.       

Konto nr. til NLCO er: 1644.09.20547 - Olav Aspholt - (Hovedkontakt for 

NLCO – Vestlandet)  

 


