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Hej alla vänner till barnen i Shabalala/Sydafrika
Ett Dagis (a low cost crèche)
Den officiella arbetslösheten i Sydafrika ligger på 27%. I Shabalala och likande är den ca 50%
och ännu högre bland de unga. Men här finns unga ensamstående mammor som skulle
kunna få jobb som tex hembiträde om bara barnpassningen kunde ordnas. Inte alla har
någon annan familjemedlem som kan eller vill ta hand om barnen medan mamman jobbar.
Det finns också unga mammor med jobb som vill att deras barn skall få en bättre utveckling
än vad deras lågutbildade familjemedlemmar kan ge.
Det nya OVC-centret står tomt på förmiddagarna. Så vad gör vi då? Jo öppnar ett dagis för
barn till ensamstående mammor som lyckats få ett jobb. Det handlar om mammor som
jobbar som hembiträde, städerska eller andra enkla jobb - ofta deltid. De är för det mesta
överkvalificerade för dessa jobb, men det enda de kan få. Lönen ligger mellan 1000 och 3000
rand i månaden och är i stort sett omöjligt att leva på. För en dagisplats på Hosanna får de
betala 100 rand per månad.
1 rand = 70 öre
Fn kommer 20 barn på förmiddagen och stannar till kl 3 på em. Dom har med sig eget
mellanmål men får mat tillsammans med OVC barnen på eftermiddagen.
Här ser vi några barn med Sankie
Mkhabela och Deliwe khoza. Sankie
är egentligen ambulanssjuksköterska
men eftersom vi inte har någon
ambulans i Hazyview så har hon valt
att t.v. stanna hemma och jobba som
volontär på Hosanna. Hennes man
har jobb.
Deliwe som jobbar med OVC barnen
också på eftermiddagen är
pensionerad lärare. De får dela på
inkomsten på ca 2000 rand per
månad.

Månadsrapport från OVC projektet (Orhans and Vulnerable Children)
Hustrun och jag är i Sverige över sommaren men jag står i kontinuerlig kontakt med
projektet. Hjälper till med Fundraising (ansökningar om finansiell support) stöttar i
ekonomiuppföljningen och deltar i månadsmöten och är adjungerad i Executive Committee

via WhatsApp. Fast ibland fungerar inte mobil data pga tekniskt strul eller brist på pengar att
köpa data för. Då får jag nöja mig med protokoll i efterhand.
Här kommer några punkter från senaste protokollet i OVC projektet vilket ju är det
delprojekt ni stödjer.
Personal:
Personalen variera hela tiden men i maj hade vi en koordinator på deltid, två volontärer
samt en kock.
Antal barn: det har kommit i snitt 65 till 70 barn per dag.
Externa resurser denna månad:
- Hazyview Digital Learning Center tar två grupper per vecka för datorutbildning av de
större barnen. (Sker regelbundet).
- Mindre grupper av barn har fått komma till Hosanna kyrkan för att lära sig baka och
sy. (Sker regelbundet).
- 2 personer från Hippo Hollow Country Estate kommer hit någon gång per vecka för
att ge barnen övningar i gymnastik mm.
Success stories:
- Vi har nu lyckats återuppta hembesök för att få bättre kontakt med de hem där
barnen bor samt för att bättre snappa upp oegentligheter utöver det vanliga.
- Rektorn i Bonginkos skola sade att hon inte tog sin HIV medicin. Delar av vårt team
med hjälp från en sköterska på kliniken i Shabalala och en socialarbetare har
framgångsrikt lyckats få henne tillbaka i behandling. Hon har ingen familj som kan
stötta henne.
Utmaningar:
- Det har varit en incident med två OVC barn som lever med sin ensamstående
alkoholiserade pappa. Överlämnat till det multidisciplinära teamet. Det
multidisciplinära teamet består av en social arbetare, en lärare, en sköterska, en
representant från polisen samt Mama Sipiwe på Hosanna. Huvudsakligen externa
resurser som vi kan kalla in vid behov.
- Vi har funnit att ett OVC barn på 12 år inte har någon födelseattest. Hur hon har
lyckats komma in på skolan är en gåta. Mama Sipiwe tar upp det med ”Ministry of
Home Affairs”.
- Grannar har hört av sig angående ett antastat barn som lever ensamt med sin
morbror (föräldrarna döda i AIDS). Barnet behöver tas upp i Hosannas famn och
Pastor Solly skall tala med morbrodern.
Ekonomi:
Ansträngd. Pengarna kommer att räcka året ut om vi snålar. Ersättningen till
personalen måste reduceras.

-

Det har kommit in 25 000 rand från GGMI i USA, öronmärkta för det tillfälliga
projektet vi kalla OVC House. Nu kan vi sätta in fönster, en dörr och kanske göra ett
golv i mat- och aktivitets rummet.

Det är vinter nu. Här i Hazyview som ligger i norra delen av vår provins, Mpumalanga, kan
dagarna bli ganska varma men på natten kan temperaturen gå ner till under 10 grader (plus)
vilket kan var ganska tufft om man bor i ett hus utan fönsterrutor eller i ett hus av
korrugerad plåt, speciellt när man skall gå upp i den kolsvarta morgonen, tvätta sig från en
spann med kallt vatten och gå på utedasset. Är man lycklig kan man äta en enkel frukost
lagad på öppen eld för att sen ta sig till skolan. Vi fick en sändning stickade mössor som
barnen kan ha på sig på natten.
Vi fick också mat från en affär som vi kunde dela ut. Det känns ganska bra att dela ut
matpaket och presenter vid denna årstiden när det är kallt. Här kommer några bilder i
samband med utdelningen.
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