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Här når du oss

Hur gick det med fångarna som blev kristna på ett av Kenyas mest illa beryktade 
fängelse? Hur går arbetet vidare idag? I den andra dokumentären, tio år efter 
den första, möter vi några av fångarna. Men också barnen på ungdomsfängelset 

som ingen vill ta hand om när de avtjänat sitt straff. Fängelsechefen ropar efter mer 
hjälp från missionens vänner i Sverige. Missionssatsningen som inleddes för 12 år 
sedan av 100% Liv (Tältmissionen) har gett resultat. Så mycket att insatserna är ett 
föredöme för hela Kenyas kriminalvård! Vår dokumentärfilmare har följt arbetet under 
alla år. Se den gripande fortsättningen!
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JAG ÄR FRI!
F o r t s ä t t n i n g e n

Hur gick det med fångarna som blev kristna på ett av Kenyas mest illa beryktade fäng-
else? Hur går arbetet vidare idag? I den andra dokumentären, tio år efter den 
första, möter vi några av fångarna. Men också barnen på ungdoms-

fängelset som ingen vill ta hand om när de avtjänat sitt straff. Fäng-
elsechefen ropar efter mer hjälp från missionens vänner i Sverige. 
Missionssatsningen som inleddes för 10 år sedan av 100% Liv 
(Tältmissionen) har gett resultat. Så mycket att insatserna är ett 
föredöme för hela Kenyas kriminalvård! Vår dokumentärfilmare 
har följt arbetet under alla år och är tillbaka i Kenya. 
Se den gripande fortsättningen.
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Några milstolpar i vår fängelsemission!
• 2006: Våra missionärer Judith Löfsund och Marie Zetterby inbjöds        
att starta bibelskola på fängelset i Mombasa.

• 2007: Ett 50-tal nyfrälsta och nyblivna studen-ter från bibelskolan fick 
diplom i en ceremoni som också uppmärksammades av en TV-station i 
Kenya.

• 2008: Dörrarna öppnas för undervisning och friluftsmöten på 
kvinnoavdelningen.
En dokumentär om missionen på fängelset ges ut.

• 2009: Barnfängelset Borstal Institution får besök av fängelsemissionen. 
De får biblar och utrustning för sport och aktiviteter som gåva.

• 2009 och framåt: Samtal med Kenyas Krimi-nalvårdsstyrelse om start av 
ett Exit Program för frigivna fångar. Arbetet fortsätter.

• 2013: I ett möte med fängelsestyrelsen in-bjuds 100% Liv att ingå i 
styrelsen för att utveckla arbetet med Exit Program.

• 2014: Första styrelsesammanträdet i fäng-elset där 100% Liv ingår. 14 
fångar som ska friges ska få hjälp av 100% Liv.

• 2017: Fängelsemissione inbjuds att starta bi-belskolor på barnfängelset i 
Mombasa. Många kommer till tro. En ny dokumentär spelas in.

• 2018: Kriminalvården i Nairobi vill ha vår hjälp.

Totalt har flera hundra kriminella blivit frälsta och påbörjat ett nytt 
liv, tack vare gåvor från Sverige!



I somras fick Fängelsemissionen en inbjudan att komma till landets 
enda fängelse där fångarna är unga flickor. Nairobis kriminalvårds-
myndighet har upptäckt att Fängelsemissionen från Sverige, också är 
en tillgång för fängelsepersonalen. 78 fängelsevakter fick utbildning 
på flera områden:
• Team Building – att hjälpa personalen arbeta i team, vilket enligt Gil-
bert Ocheing och fängelseledningen varit en stor brist.
• Stresshantering – att hjälpa personalen hantera känslomässiga situatio-
ner på olika områden.
• Konfliktlösning
• Ekonomisk förvaltning inte minst i det egna privatlivet. 

100% Livs uppdrag växer i Kenya
Fängelsepersonal får utb

Fängelsepersonalen behöver också hjälp i sina liv. Här får de delge sina egna tankar och funderingar och hjälp till att lösa sina problem. Men 
också förbön och andlig vägledning.

Fängelsemissionen i Kenya som 100% Liv arbetat med i 13 år växer! Nu utbildas 
fängelsepersonal i att hantera olika krissituationer både på fängelset och i sina egna liv. 
– Vi tackar Gud för att vårt fängelsarbete nu har utvidgats till huvudstaden Nairobi, konstaterar 
pastor Gilbert Ochieng som leder arbetet.

Fängelsemissionen i Kenya växer. Förutom arbetet på fängelset Shi-
mo La Tewa i Mombasa, som pågått i 13 år lyfts nu blickarna mot 
huvudstaden Nairobi där fängelseledningen ropar efter hjälp från 100% 
Liv! 
Och nu kommer vår pastor Gilbert Ochieng med en ny utmaning för 
2019. Huvudfängelset i Nairobi och inte minst arbetet med de flickor 
som sitter på barnfängelset i samma område.
– Vi måste hjälpa både flickorna på barnfängelset Kamae Borstal Insitute 
och huvudfängelset Kamit Maximum. Det senare är ett av de största i 
Kenya och har 3 600 fångar fastän fängelset är byggt för bara 1 400 
intagna, säger Gilbert Ochieng i ett upprop till gåvogivare från Sverige.

Nästa projekt som Gilbert Ochieng vill stödja på fängelset för flickor, 
är en frizon på området där det ges möjlighet till sinnesro och avkopp-
ling.
– Under de här kursdagarna blev vi inbjudna av chefen för fängelset 
för flickor, fru J Mwang’ombe. Vid ett frukostmöte ville hon diskutera 
ett projekt för de dömda flickorna för att hjälpa dem hantera sina egna 
stresskänslor och smärtor som de bär på och som även rapporterats om 
i studier och rapporter.

Resultatet av samtalen blev att 100 % Liv går in och satsar i att skapa ett 
område på fängelset som är en slags ”Glädje-zoon”. En mindre park där 
de kan sätta sig ner och bearbeta sina känslor. Färgglada småbyggnader, 
bänkar med parasoll som skydd mot solen, en vattenfontän och även en 
brevlåda där de kan anonymt kan sina egna skrivna tankar och deras 
egna frustationer.
– Jag bestämde mig för att det här vill vi stödja. Och jag vill rikta ett stort 
tack till alla gåvogivare i 100% Liv för alla gåvor och förböner, och hoppas 
att det här kan inspirera till en utökad satsning, avslutar Gilbert Ochieng.

De unga flickorna sitter i samma område som huvudfängelset. På om-
rådet finns totalt 490 hektar mark och där finns flera stora fastigheter 
som håller på att förfalla. Avdelningen för unga flickor startade för två 
år sedan och där finns idag 41 flickor.
- Vi måste hjälpa våra bröder och systrar som sitter i detta fängelse, 
säger Gilbert Ochieng som själv bekostade en konferensdag med fängel-
seledningen för att resonera kring framtiden.
Fängelsets styrelse tog med glädje emot förslaget att evangelisera bland 
de unga flickorna.
- Vi vill få dem att växa andligt och ge dem hoppet i deras liv tillbaka  
genom att sprida Guds kärlek. Därför vädjar vi till dig om hjälp att lyfta 
detta arbete som vi utför med anledning av kallelse från Jesus Kristus, 
till en ännu högre nivå.

Utbildning som kommer fångarna till del rent praktiskt.
– Inte minst att hantera stress och känslomässiga smärtor som också är 
ett problem bland intagna, säger Gilbert Ochieng.

Under konferensdagen fick fängelsepersonalen dela med sig av sina 
egna problem, genom att skriva ned dem på små lappar. Därefter sam-
lades de i team för att tillsammans komma fram till lösningar.Många 
anställda har också ekonomiska bekymmer. Lönerna i Kenya är låga, 
samtidigt som priserna stiger och skapar privata bekymmer för perso-
nalen.

– Vi undervisade dem om de bibliska ekonomiska principerna, vilket 
också innebar att också tänka på andra i den ekonomiska förvaltningen.
En princip som också blir ekonomiskt välsignad på personnivå och per-
sonalen får hjälp och råd av 100% Liv.

Pastor Gilbert Ochieng har lovat att investera i ett parkområde på de unga flickornas avdelning i huvudfängelset i Nairobi. En park som snarare 
blir en oas med möjlighet till eftertanke och rehabilitering med Guds hjälp.

Personalen fick bland 
annat undervisning 
om hur man hanterar 
stressade situationer 
både på personligt plan 
och i arbetet.

ildning utifrån kristen tro




