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The concept of Ubuntu teaches us: "I am who I am because of others around
me; I am because we are." Vi påverkar varandra, vi hjälper vandra. Behöver någon en
bostad ge honom en säng, är någon hungrig ge honom mat.
Ordet kommer från ZULU språket och betyder ungefär "humanity towards others”

Hej alla vänner till Hosanna
Pengar är det största hindret för oss att göra ett gott jobb för de utsatta människorna i
Shabalala Chief Area. Vi jagar ständigt pengar och vi jagar ständigt folk som kan hjälpa till,
gratis eller till så låg lön som möjligt.
För några månader sedan skickade vi in en ansökan till den amerikanska organisationen
Peace Corps och bjöd in en av deras volontärer att tillbringa två år på Hosanna. Ansökan föll i
god jord, men organisationen hade två funderingar; bostad och säkerhet. Volontären skall
ha en värdfamilj men får inte bo hos eller för nära värdfamiljen utan skall i stället leva sitt liv
nära de människor som skall få hjälp. Samtidigt måste säkerheten vara OK - två ofta
motsatta krav. En representant från organisationens sydafrikanska kontor kom på besiktning
och fann dessa och andra villkor vara uppfyllda.
Så nu kom han äntligen, Joseph Gomes, 23 år från Amerikas östkust. Först bara några dagar
på introduktion sen iväg på utbildning någonstans i Sydafrika tillsammans med andra
volontärer från Peace Corps. Sen kommer han tillbaka och skall jobba två år med barnen i
OVC projektet
Här ser vi Joseph tillsammans med några av sina
nya kollegor. Vem som är Joseph står väl utom
allt tvivel. De som pekar på honom är på översta
raden Gail som är koordinator i OVC projektet,
Pastor Mxolisi som tränar barnen i social
utveckling. På nedre raden står tv Elsie som
jobbar i systugan och ibland lär barnen att sy.
Lägst ner t.h. sår Olivia, Project Manager för
Hosanna Community Projects.
Endast Oliva tjänar mer än 1000 kronor per
månad
OVC = Orphans and Vulnerable Children
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Joseph som ännu inte haft något
jobb och aldrig har varit utanför USA
kommer direkt från sin
universitetsutbildning. Han har levt
ett tryggt medelklassliv i USA. Det
första han nu får lära sig är hur man
gör majsmjöl av majskorn.
Jag har själv ännu inte träffat Joseph.
Bara talat med honom i telefon och
via e-mail. Han har själv skickat
bilderna till mig
Som sagt, volontärerna från Peace Corps skall
leva som sina medmänniskor i området de
verkar. Joseph skall bo i en av lägenheterna här
till höger. Ett rum, pentry och bad. Här bor (fem
bostäder) också några andra av de som jobbar
på Hosanna. Det ligger inom Hosannas område
och säkerheten är god. Det blir naturligtvis en
utmaning för Joseph och risken för kulturchock
skall inte uteslutas. Därför får volontärerna från
USA en omfattande utbildning på annan ort i
Sydafrika.

Vad har mer hänt?
I OVC projektet blev det allt för lugnt efter sommarlovet. Flera av barnen kom inte tillbaka
efter julen. Gail, projektkoordinatorn, satt i gång med att göra hembesök. Det visade sig att
ganska många hade flyttat under lovet och bor nu för långt bort för att kunna gå till
Hosanna. Dessutom var det flera som börjat högstadiet. Skolan ligger långt bort och
skoldagen är längre varför barnen inte kan ta sig till Hosanna på eftermiddagarna. Vi måste
alltså släppa dessa barn fast behov av stöd fortfarande finns. Volontärerna som jobbar med
hemsjukvård hos AIDS sjuka har goda relationer med sjukvården och socialvården verkar i
området och skall försöka hålla koll.
Men nu har vi tagit in nya barn – behovet är stort och väntelistan lång. Vi
bedömer vår kapacitet med nuvarande ekonomi klarar upp till 70 barn.
I HIV test projektet hade vi en trög start. Överenskommelsen med vår uppdragsgivare Rigth
to Care är att vi under sex månader skall HIV-testa 4000 personer i byarna runt omkring. Två
undersköterskor slutade när de fick riktiga jobb med riktig lön, och transporterna fungerade
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inte för att få ut test- teamen effektivt. Vi har nämligen bara en bil och den skall räcka till
många transporter. Men nu har Oliva hittat nya volontärer och lagt upp en modell som
kräver mindre transporter så nu verkar det rulla på. Vi har också delat ut 3000 kondomer.
Det är ett ekonomiskt bra uppdrag. Vi får 100 Rand (ca 100 Kr) för varje test
plus ytterligare 130 Rand för varje HIV smittad person vi tar hand om (ger information om
att leva med HIV och remitterar till sjukvården)
Vårt primära mål och drivkraft är att utrota AIDS och fattigdom, men vi måste
också tänka kommersiellt. Kan vi göra testerna effektivt och på kortare tid kan vi få ett
överskott att täcka kostnader för ledning och administration av hela Hosanna för flera
månader
Tuberkulos projektet i vilket vi har kontinuerlig patientkontakt och ger dagliga
sprutinjektioner och medicinering för 30 personer som drabbats av multiresistenta TBC
bakterier rullar på bra, men belägger bilen så mycket att vi får problem i andra uppdrag. Det
handlar ju om TBC patienter långt bort och som inte kan ta sig själv till klinikerna.
Jag vistas fn i Sverige och du undrar kanske hur jag kan veta allt detta. Jo, jag deltager i ett
ledningsmöte via SKYPE varje tisdag och jag har nästan daglig kontakt med projektledaren
och vår ekonomiansvarig för vilka jag är mentor. Med dagens tekniska hjälpmedel kan man
göra ganska mycket jobb på distans.

Hälsningar

Jörgen Runesson
hosannafund@gmail.com
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