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Hej alla vänner till barnen i Shabalala/Sydafrika
Äntligen. Nytt Hosanna Center
Att vara mamma till ett barn som hamnat på sjukhus efter en bilolycka och inte ha råd att
åka dit och vara med sitt barn är tufft.
För ett år sedan hade vi en olycka. En flicka som skulle korsa den allt mer trafikerade vägen
mellan Shabalala och Hosanna centret blev påkört och skadat. En passerande bil tog kvickt
barnet och en av våra anställda till Mkhuhlu sjukhuset ca 20 km bort. En annan av våra
anställda sprang upp för backen mot Shabalala och informerade mamman som kom ner till
centret så fort hon kunde.
Ingen vet hur det gick med flickan och mamman vill ju självklart åka till sjukhuset så fort som
möjligt. Hosannas bil var ute på uppdrag med TBC teamet och kunde inte nås. Mamman som
är ensamstående med flera barn är fattig och hade inga pengar till de minibussar (kallas taxi
här) som man vinkar in från vägkanten, och det var lika illa på Hosanna – inga kontanter.
Tiden går och mamman är naturligtvis mycket orolig.
Nåväl, det hela löser sig när jag kommer ett par timmar senare. Barnet klarade sig och blev
hemskickat efter några dagar.
Detta belyser vad vi länge varit oroliga för. Det är farligt för våra barn att korsa den stora
vägen. Trafiken går mycket fort och det är svårt för ett barn att bedöma bilars hastighet när
man själv bor i ett område där nästan inga vägar finns.
Hosanna har länge försökt att flytta centret några kilometer upp för backen till Shabalala byn
men saknat pengar. Dels för att komma på rätt sida om vägen och dels för att komma
närmare de människor vi hjälper.
Nu har det löst sig. En amerikansk hjälporganisation knuten till en frikyrka som Pastor Solly
på Hosanna har kontakt med kom som en skänk från ovan. De lovade att donera pengar så
att vi kunde köpa ett hus. Det tog bara några veckor att hitta ett lämpligt objekt. Det var en
fattig familj som hade ett barn som kom regelbundet till Hosanna. Familjen hade ärvt huset
för inte så länge sedan. Man hade ett hus men inte pengar att sätta mat på det enda bord
man ägde. Vi köpte huset och amerikanarna skickade över 150 000 Rand (120 000 kronor) så
att vi kunde betala. Familjen flyttade ihop med några släktingar, också fattiga, som nu fick
vara med och dela på intäkten och också kunde få bättre mat på bordet.
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Solly framför det ganska stora huset vid vår första inspektion. Tomten är också stor och
snart skall vi höra liv från 65 ungar som skall få mat och social utveckling här
Nu kommer nästa utmaning. Huset är i dåligt skick. Det regnar in, fönsterna är trasiga, det
finns inget vatten, ingen toalett, intet avlopp, inte putsat varken på insidan eller utsidan, inte
ens en riktig ytterdörr att låsa. Många skulle säga att det är obeboeligt. Men det skiljer sig
inte så mycket från andra hus i området. Möjligen är det ovanligt stort.
Jag räknade ut att vi skulle behöva ytterligare 140 000 rand för att reparera och förvandla
huset och tomten till ett center där vi kan laga mat och ge utvecklande sysselsättning för de
föräldralösa eller eftersatta barnen. Pastor Solly Solomons skall hyra ut sin kyrka till ett Call
Center och för förskottet skall han bygga en ny kyrka och bekosta en del av renovering av
det nya centret

Mama Sipiwe alltid glad, Mama Nomsa och Nombulelo utanför vårt nya hus.
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Representanter från den amerikanska hjälporganisationen (Seek and Save) har i dagarna
varit på besök. De var mycket entusiastiska och besöket gjorde dem klart motiverade att
tillsammans med Solly och Sipiwe Solomons gräva fram pengar till renoveringen.
Då har vi alltså pengar från Amerika att förvärva huset. Pengar från Sydafrika att renovera
det och pengar för ett års drift, huvudsakligen från Sverige.

Min roll på Hosanna är
huvudsakligen ledningsstöd,
ekonomi och mentorskap. Men då
och då kommer jag ut i
verkligheten och får se hur våra
AIDS drabbade familjer lever. Jag
vill dela en bild med er från mitt
senaste besök hos en familj utan
arbete och utan pengar men med
gott om sjukdomar. Bilden visar
deras toalett. Vi kallar den Pit
Toilet eller Long Drop.

Varma Hälsningar

Jörgen Runesson

