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If you want to go fast, go alone. If you want to go far, go together.
Afrikanskt ordspråk

Hej alla vänner till Hosanna
Innan vi lämnade Sydafrika för att fira jul i Sverige bad jag om senaste statistik från det
projekt ni stöder, nämligen Orphans and Vulnerable Children, förkortat OVC. Se nedan:

Hur många barn är registrerade i vårt system?
 69 av dessa är registrerade på Hosanna Centret och kommer
dit på eftermiddagarna
 35 bor för långt bort och är registrerade för stöd i hemmet och
får matpaket om vi har pengar.
Hur många av de 69 kommer i genomsnitt till centret per dag
Hur många barn har vi där båda föräldrarna är döda
Hur många barn har vi där en av förälder är död
Hur många av barnen har HIV
Hur många av barnen lever i familj helt utan vuxna
Hur många lever i en familj där statligt stöd är den enda inkomsten
(Pension är 1000 Kr, barnbidraget 200 Kr, fosterföräldrar stöd 800 Kr)
Hur många barn lever i familj där någon har utvecklat AIDS och som
får palliativ vård i hemmet av våra volontärer.
Hur många av barnen lever i en familj där någon eller några har HIV
Hur många av barnen lever i en familj där dagsinkomsten är lägre än
150 kr
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Till detta kan jag tillägga:
Så vitt jag vet har inga vatten indraget i huset. Om man är lycklig så har man vatten från en
kran på sin egen tomt, men många får gå längre än så för att få vatten. Vanligtvis ger
kranarna vatten två eller tre gånger per vecka. Jag har dock inte sett någon som nöjer sig
med att inte kunna tvätta sig varje dag. Därför bunkrar man upp vatten i plastspannar. De
som har det gott ställt har anslutit närmaste kran till en stor plasttank som placeras högt.
Det ger dagligt vatten om än inte alltid så rent och naturligtvis bara kallt. Detta gäller dock
inte våra barn. En tank för kanske ett par tusen kronor är en dröm som ligger långt bortanför
deras horisont.

Hosanna Community Projects

Det pågår ett vattenprojekt som skall ge bättre vattenförsörjning till Shabalal. Orådet där
våra barn bor.

Inga har vattentoaletter. Det är
”longdropp” som gäller. Ett
utedass bakom huset är det
vanligaste, andra får hålla till
godo med ”bucket toiletts”

Jag tror att alla, möjligen med något undantag, har el. Man köper sin el i förväg, precis som
man gör när man har kontantkort på sin telefon. Om man har en mycket liten säkring, så
liten att man bara kan ha några få lampor tända åt gången får man de första kilowatt
timmarna i månaden gratis. Maten lagas ofta utomhus i ett separat skjul, i bästa fall med
gas. Vanligast är paraffin och inte sällan är det ved som gäller. Men ved är en trång resurs på
många ställen eftersom så många konkurrerar om samma pinnar.
Ja, våra underbara ”kids” har det inte så bra. Vore det inte för Hosanna skulle de allra flesta
få lägga sig hungriga. Det räcker att många ofta får gå till skolan utan frukost eller att vissa
inte ens har tillgång till underkläder (fast det senare tar vi hand om så fort vi upptäcker det).
När barnen gått upp på morgonen, tvättat sig i kallt vatten, tagit på sig sin alltid rena
skoluniform, då går solen upp över ett vackert och kuperat landskap. Ja, det är så vackert att
man inte riktigt kan ta in att minst 50% av de vuxna inte har något jobb att gå till eller att
minst 40% är drabbade av HIV. Samma sol lyser på oss 5 km bort. Vi har, hustrun och jag,
tagit en dusch i varsitt badrum med varmt vatten, lagat en god frukost med müsli, yoghurt,
en macka och en kopp kaffe, och jag har femton par kalsonger i byrån.
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Men när barnen på eftermiddagen kommer till Hosanna serveras det såväl mat som social
utveckling. Numera har vi, med hjälp av goda sponsorer, även möjlighet att ge
datautbildning och läxhjälp i ett angränsande projekt. Vi blev stolta när rektorn informerade
oss att dessa våra utsatta barn förbättrat sina värden i matematik och engelska med 20%
sedan de kommit under Hosannas beskydd..
Datautbildning hos vår granne Hazyview Digital Learning Center

Skall nämnas att även skolan serverar mat. Majsgröt och bönor kokta utomhus och äts
utomhus är den allra vanligaste rätten

Skolköket

I januari hände följande på Hosanna:
 Vår socialarbetare, Tandeka, slutar, hon har fått stipendier och kommit in på
universitet. Hon var arbetslös och jobbade som volontär för 1000 kr i månaden. Vi
letar efter en ny som är villig att jobba för nästan ingen lön.
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 Kontraktet med Lotto (motsvarande svenska spel) upphör. Lotto gav oss 3000 i
månaden för mat till barnen samt täckte en del av kostnaderna för gemensam
projektledning till alla projekt.
 Vi fick pengar från USAID (Amerika) att köpa en dator, några förvaringsskåp samt
vidareutbildning av projektansvarig i barnprojektet. Samma organisation gav oss
pengar för att hindra spridningen av HIV i ett annat projekt.
 Kontraktet med en statlig myndighet (Public Works) upphörde – vår livlina. Med
pengar från Public Works har vi i tre år kunnat erbjuda jobb till 115 arbetslösa huvudsakligen ungdomar. Många har jobbat i våra egna projekt på Hosanna – ja, det
har faktiskt varit en livlina för Hosanna och de utsatta och sjuka. Fem stycken har
jobbat i barnprojektet, många har jobbat som samariteter i projektet för
hemsjukvård och en hel del i grönsaks och fruktträdgården. Nu får vi stå för
kostnaderna själv – på något sätt. Vi har också skickat många till skolor och
sjukvårdskliniker, och Hosanna kyrkan har sysselsatt en hel del.
Vad gäller OVC projektet (Orphans and Vulnerable Children ) har vi lagt undan lite
pengar så att vi kan betala några volontärer en tusenlapp i månaden fram till
halvårsskiftet – sen blir det kris. Hosanna kyrkan, en farmare och datacentret lovar
att stå för majsgröt, bananer och gas. Naturligtvis har vi ansökt om nya arbetslösa
från Public Works och nya pengar från Lotto som om vi är framgångsrika kan komma
runt halvårsskiftet.
 I ett annat projekt har vi fått pengar för att kunna HIV testa 4000 personer i de
utsatta områden vi har runt omkring oss.
 Under januari har vi ansökt om donationer hos tre organisationer i Sydafrika.

Hälsningar

Jörgen Runesson
hosannafund@gmail.com
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