
 

 28 dagars undervisning om Kristus 
Från den 5 augusti till den första september, 
från 9:00 till 14:00, fick 104 barn i åldern 4 till 15 år,  
från olika kyrkor och skolor, från olika religioner  
och bakgrunder i Jeanton, utbildas i den kristna tron. 
Kyrkans pastor Steven Celhomme, inledningstalade 
till barnen och föräldrar om vikten av denna  
utbildning, som en livförändrande upplevelse  
för barnen och för hela närområdet. 
”Välkommen ombord på en spännande  
28-dagarsresa”, sade pastor Celhomme.

 
 

Kyrkan och skolan förenade 
Sommarbibelskolan genomförs av den 
lokala kyrkan i Jeanton, i nära samarbete 
med Hoppets Stjärnas skola och deras 
AWANA-program. Vi har två lärare från 
förskolan, som hjälper till att göra barnens 
upplevelser så lärorika som möjligt, och 
fyra medlemmar från kyrkan inklusive 
ledaren för söndagsskolan. Redan efter 
första veckan stod det klart att barnen 
redan lärt sig mycket om den kristna tron. 

           Pastor Celhomme hälsar barnen välkomna! 
 

   Dags att gå tillbaka till skolan! 

Haiti: Jeanton’s sommarbibelskola är 
genomförd! 

 



 

   En stimulerande omgivning 
”Lek är inte separerat från livets dagliga mål.  
Det är inte något man äntligen får göra när arbetet  
är slut. Snarare är leken som musik, en kraft som vi  
känner i våra ben och som viskar i vårt hjärta.  
Som barnen visar är leken inte nånstans där borta,  
utan för alltid här och nu.”~ Vince Gowmon  

 
 
 
 
 
 

      Näringsrik mat   
Varje morgon får barnen en hälsosam frukost,  
oh ja, de älskar det!  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Smaskens 
Maten är riktigt god! Strax innan de lämnar blir varje 
barn utspisat med en hel måltid. Grönsaker och 
baljväxter, bönor, kött, spannmål etc. Jag hedrar 
matlagningsteamet, de är fantastiska  

 
Tack för ditt stöd. Du är med och förändrar barnens 
liv! 

 
Reginald Celestin, 
Consulting pastor for Tentmission & Star of Hope. 

En plats att lära 
Under hela programmet kommer barnen att lära sig 
mycket! De kommer att lära sig olika hantverk, hur 
man gör flytande tvål, vackra smycken, kvastar med 
plastflaskor och så mycket mer. Den sista dagen 
kommer de att ha en öppen utställning där deras 
föräldrar och människor från området kommer att 
kunna se och köpa produkterna.  
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