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En ny projetledare och en socialarbetare till barnprojektet

Får jag presentera Gail, vår nya programansvarig för barnprojektet. Hon har
det senaste året jobbat hos oss som administratör. Hon kom en dag och
frågande om hon möjligtvis kunde göra någon nytta eftersom hon ändå, som så
många andra ungdomar, inte hade något jobb. Först fick hon ingen lön men så
småningom kom hon in under vårt Job Creation Project och fick då en lön,
betalad av en fond, på 1000 Kronor för fjorton arbetsdagar per månad. Gail
som alltid är redo kom varje dag även om det var svårt att sätt henne i arbete
för ingen hade tid att ta hand om henne. Tiden gick, och Gail som inte har
någon jättebra utbildning, visade initiativförmåga och framåtanda.
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I Augusti fick vi en donation från Sydafrikanska Lotto. Vi bestämde att använda
en del av pengarna till att anställa Gail som programansvarig i barnprojektet.
Mama Sipiwe som numera ”bara” är volontär på Hosanna och som har sitt
fasta jobb för Amerikanska Ambassaden där hon jobbar med AIDSproblematiken i Sydafrika ville bli avlastad och Gail blev en bra lösning. Hon får
den fantastiska lönen på 1500 kr per månad.

En liknande historia kan berättas om Thandeka Masinga, härpå bilden i arbete
med att föra register över barnen. Varje barn har sin egen mapp.
Efter att ha avslutat sin utbildning på College till biträdande socialarbetare
hade hon inte råd att läsa in en komplett socialsekreterarutbildning på
universitet. Hon har inte fått något jobb och tyckte att livet var ganska tomt
när hon inte kunde göra något hon brinner för. Hon kom hit, frågade om hon
kunde göra någon nytta och hon fick ett tillfälligt jobb som varar så åtminstone
så länge som vi får pengar till vårt Job Creation Project - sen får vi se. Vi hoppas
bla på ytterligare stöd från Lions och Rotary i Sverige. Vi hade för ett par år
sedan en biträdande socialarbetare men pengarna tog slut och hon fick ett
”riktigt jobb” på ett socialkontor ute på landet någonstans. Hon lämnade ett
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stort tomrum efter sig. 70 föräldralösa och socialt underutvecklade barn kräver
resurser.
Thandekas jobb är att följa barnens sociala och medicinska utveckling, sätta in
åtgärder tillsammans med myndigheterna där så behövs. Hon jobbar också
med vårt Life-skill Program tillsammans med övriga där hon framförallt ägnar
sig åt att rita och måla med barnen. ”Att rita är ett bra sätt att få ut känslor
man inte kan tala om” säger hon.
Thandeka brinner verkligen för sitt jobb. Hennes mål är att komma in på
universitet och fullfölja sin utbildning och därefter starta ett eget barnhem för
föräldralösa barn (orphanage som det heter på engelska). Vägen dit är lång.
Först måste hon kunna få stipendier att betala sin utbildning. Sen måste hon
kunna motivera donatorer att betala för verksamheten. ”Klart att du klarar det”
säger jag. ”Du är intelligent och ung och har livet framför dig”.
Vi pratar om barnens svåra situation. Många har mycket dåligt självförtroende
efter att kanske sett sina föräldrar långsamt dö hemma sängen i den mycket
grymma sjukdomen AIDS, där all motståndskraft mot sjukdomar långsamt bryts
ner. ”Först måste jag lära dom att älska sig själv, först sen kan jag lära dom att
älska andra.” säger hon.
Pengarna från Lions och Rotary i Sverige som vi hittills fått i år går
huvudsakligen till mat och social utveckling för barnen. Ersättning till de
anställda, som huvudsakligen är arbetslösa ungdomar, täcks fn till stor det från
vårt Job Creation Project. Pengarna tar slut i januari 2017. Då står vi inför en ny
utmaning.
Hälsningar

Jörgen Runesson
www.sydafrikanu.se
hosannafund@gmail.com
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