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Hej alla vänner till barnen i Shabalala/Sydafrika
Hur det började
Så här gick det till. En dag år 2008 åkte sjuksköterskan och barnmorskan, Sipiwe Solomons,
till soptippen för att kasta skräp. När hon står där på flaket i full färd med att göra sig kvitt
sitt avfall ser hon några smutsiga barn springa omkring. Hon frågar vad dom gör och får det
inte oväntade svaret att de letar efter mat.
I detta ögonblick bestämde Sipiwe sig. Inga barn skall behöva leta efter mat på vår soptipp.
Hoppa upp på flaket och följ med mig hem så skall ni få mat säger hon. Barnen fick mat men
kom naturligtvis tillbaka och hade kompisar med sig nästa dag och det blev snart lite svårt
att hantera.
Då säger Sipiwe till sin man, Pastor Solly Solomons. Du har startat en kyrka och ni har
högmässa varje söndag. Men man kan inte ha en kyrka bara på söndagar. En kyrka är alltid
en kyrka varje dag året runt. Jag vill öppna kyrkans område alla dagar och starta ett center
för alla de barn som är hungriga och föräldralösa. Javisst gör det säger Solly - och så gjorde
dom det.
Först sålde dom sitt hus och använde en del av pengarna till att köpa mer mark runt kyrkan.
Som frikyrkopastor hade Solly kontakter i tältbranchen. Han köpte ett begagnat sk bönetält i
vilket hela familjen, pastorn, sjuksköterskan och två barn flyttade in i. Resten av pengarna
användes för att köpa mat till sig själva och en växande skara barn i nöd.
I tältet bodde familjen i två år och drev en frikyrka och ett center för fattiga och AIDS
drabbade familjer. Under dessa två år lagades barnens mat över öppen eld och barnen åt i
skuggan under några träd. Solly är förutom en beryktad och välkänd pastor också en extrem
entreprenör. Han gick en byggmästarkurs och lyckades få igång olika inkomstbringande
aktiviteter. Han köpte mark, sålde marken, han byggde hus, sålde husen, mm och fick ihop
tillräckligt för att bygga ett hus till familjen.
Allt detta gick naturligtvis inte
obemärkt förbi. Sipwe fångades upp
av ett rikstäckande mejeriföretag
(Clover) som stödjer denna typ av
frivilligarbete. Hon blev ”korad” till en
Mamma Afrika, en av trettio andra
likasinnade med goda hjärtan och
stort driv. Kvinnorna fick utbildning i
ledarskap och ekonomi samt
ekonomisk hjälp till sina verksamheter. - Hosanna Community Projects var etablerat

Skoluniformer
I Sydafrika har man skoluniformer. Hosannabarnen har sällan råd med sådan lyx och vi hör
många som skäms över sina slitna uniformer som ofta har gått i arv i flera generationer från
syskon, släktingar eller grannar.
Lyckligtvis har Hosanna kontakt med
godhjärtade kvinnor som har tagit som
uppgift att hjälpa utsatta barn med just
skoluniformer. Den 27 december fick vi
uniformer till 52 barn av Good Samaritan
Woman. Detta projekt bedrivs tillsammans
med grundskolan Tfolinhlala där de flesta
av våra barn går. Här ses barnen i sin skola
efter utdelningen.

Ett tält blir till ett hus tack vare er
Utvecklingen av det nya OVC centret går framåt. Det senaste projektet är att ersätta matoch aktivitetstältet med en riktig byggnad. Det blir en enkel byggnad med inledningsvis bara
väggar och ett tak av korrugerad plåt. Senare när pengar förhoppningsvis kommer in blir det
också ett golv och fönster. Byggnaden ansluter till det lilla hus som utgör kök. I samma hus
bor nattvakten. Han bor permanent i halva huset. Hans rum är mindre än 10 kvadratmeter,
men han har tillgång till toaletterna som än så länge bara är utedass. Han har också tillgång
till vatten från den stora vattentanken som står mitt på området. Och så har han naturligtvis
fri lunch.

Ett tacktal från Nikiwe
Nikiwe kom till Hosanna när hon var 8 år. Hon var i stort behov av hjälp och skulle nog inte
klarat livet utan Hosanna. Hon har nu vuxit upp till en stor liten dam men kommer ibland
fortfarande till Hosanna där hon får mat och hjälper till med olika sysslor.

När vi fick besök från Lions i november hade hon förberett ett litet tal som tack för allt vad
Hosanna har betytt för henne. Jag fick hennes manuskript som jag klipper in här nedan. Jag
översätter inte för det skulle ta bort själen i talet.

Good morning, my name is Nikiwe Matsane, and I would like to give you a
brief background of my time here at Hosanna, and just show how much
Hosanna has helped me and my community grow.
I arrived at Hosanna in 2009, when I was 8 years old. I was one of the kids
that were recruited by mama Sipiwe when the organization was first
getting started. I remember the first person to cook for us was mama
Phiri, which was one of the great people that have looked after us over
the years. Because the organization was just getting started, we had to
eat under a tree, while the cooking was done inside the tent. After each
meal, we were taught about the different challenges that we would face
during our lives, as well as ways to overcome them.
Over the years, I have seen a lot of good changes that have happened,
such as the improvement in the variety of meals. I remember at one time,
we had to eat one type of meal for the whole week, when we started.
Also, the activities have improved a lot, which some of the children have
already mentioned. I miss the time when the staff would help us by
cutting our hair. Last year, with the partnership that Hosanna had with
GWF, we managed to study ICDL and other forms of entertainment such
as horse riding, which we wouldn’t experience if it wasn’t for Hosanna.
Lastly, I would like to thank mama Sipiwe on behalf of all the children. We
are very thankful for your passion in helping us. For the years that we
have been coming here, there was never a day when we returned home
without a meal. And through you, we had experienced things that we
would have never experienced, such as horse riding, and for that we are
so grateful. And we pray that god gives you more strength, not to be tired
in serving the community. And may he enlarge your territory.
GWF betyder Good Work Foundation, samarbetspartner med Hosanna och som bedriver
datautbildning till fattiga människor i området, till skolor som inte har tillgång till datorer och
naturligtvis till barnen och personalen på Hosanna. ICDL är datakörkort
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