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Hej alla vänner till barnen i Shabalala/Sydafrika
Världens Barn
Här är några av världens fattiga barn som inte behöver lägga sig hungriga på kvällen, tack
vare er.
Här i skuggan under ett mangoträd efter skolan.

Life Skill Program i Kruger National Park
Byn Shabalala där våra barn bor ligger granne med Kruger parkens södra del. ”Parken” som
vi kallar det är en arbetsplats för många djur- och naturvårdare men också för många inom
turistnäringen. Området runt om är också ett vidsträckt och berömt turistområde. När våra
barn har blivit äldre och förhoppningsvis tagit sig igenom fattigdomen kommer flera säkert
att jobba inom dessa sektorer. Vi ser det som vår uppgift att ge barnen en plattform och
hopp om ett framtida liv utan sjukdomar och fattigdom.
En dag kom det kom en donation från Rotary Sveriges utbildningsfond. Vi såg då möjligheten
till en utbildningsdag i Kruger parken. Nu gällde det bara att förhandla fram låga priser så att
pengarna skulle räcka. Delsie som jobbar på Hosanna utbildar själv sig till naturvårdare tog
tag i utmaningen. Hon lyckades få parkmyndigheten att ställa upp med en informatör samt
att bjuda på ”conservation fee” som är 45 kronor per barn och 90 för vuxna. Hon fick också
ett bra pris för transport och mat för dagen.
På morgonen den 13.e september samlades 55 barn och 5 volontärer och packade in sig i tre
större minibussar. Färden gick via Numbi Gate till stugbyn Pretoriouskoop. Där mötte
personal från parken upp och gav undervisning om framförallt The Big Five (Elefant, buffel,

leopard, lejon och noshörning). En fördjupning om tjuvskjutning av noshörning var på sin
plats. Tjuvskyttar dödar varje år ca 700 noshörningar för de värdefulla hornens skull bara i
Kruger parken.
Efter förhör om vad de lärt sig blev det
frukost. Sen bar det iväg till Kruger parkens
Main Camp, Skukuza. Där tog man ett
gruppfoto och sen fick barnen springa av
sig efter den ca två timmar långa resan vars
syfte var att spana på och identifiera djur.
Vad jag hört kunde de bocka av elefant,
buffel, zebra, impalas, apor, kudu och
giraff.

Innan hemfärd blev det en sen lunch på
Skukuzas picknik spot.

I syfte att trimma sin engelska fick de större barnen sen skriva en rapport om vad de sett och
lärt sig.
Det blev en ögonöppnare och en händelserik dag för våra barn som bor granne med Kruger
parken. Tar de sig ner till huvudvägen ser de alla turister med fina bilar med kampingsläp och
tält på taken men de har själv ingen möjlighet att komma in i parken. Det krävs bil och det är
det ingen av familjerna som har och det krävs 45 eller 90 kronor för att komma in, vilket man
inte heller har.
Kruger parken är ungefär lika stor som Skåne, Bleking och Halland tillsammans

Äntligen mer folk
OVC projektet har inte råd att anställa så många som behövs. Problemet har hjälpligt lösts
genom medel för arbetslösa som Hosanna Community Projects driver i ett ”Job Creation
Project”. Vi får pengar från en fond som betalar ”arbetslöshetsersättning” för ca 100
personer under nio månader varje år. Det är långtidsarbetslösa från Shabalala och liknade
områden i vår närhet som vi anställer och fördelar till olika arbetsplatser. Det kan vara
polisstationen, skolorna, sjukvårdskliniken, kyrkan, en mindre farm mm. Självfallet får några

jobb i våra egna projekt och fyra har börjat sin anställning på OVC-centret för att hjälpa till
med att laga mat, städa och sysselsätta barnen. Den 15.e september kom dom efter fyra
månaders byråkratisk försening – ingen större överraskning.
Det är naturligtvis inte den bästa lösningen att förlita sig till outbildad personal nio av tolv
månader men det är bara att inrätta sig efter den verklighet som råder. Vårt största
personalproblem löses inte denna vägen och är sedan en längre tid olöst. Vi har nämligen
ingen koordinator/chef för OVC projektet. Numsa och Delsie som är mycket kompetenta har
andra jobb inom organisationen men rycker in så gott det går och delar på denna syssla.
Högst på önskelistan står att få pengar till en heltidsanställd OVC koordinator. 5000 kronor
per månad skulle nog räcka för att rekrytera en pensionerad lärare, sjuksköterska eller
socialarbetare.
Delsie till vänster och Numsa till höger.

Några kortisar från augusti månadsrapport
I augusti var det 102 barn registrerade. Vi kan inte ta så många och det märker dom nog
eftersom flera försvinner snart igen och kommer bara sporadiskt. Vi har tydliga ”admission
criterias” men det kräver resurser att kontrollera med skola, hem och kanske
sjukvårdskliniken så att alla nya uppfyller kraven – resurser som vi inte har. Det finns en
kärna på 60 – 70 barn där såväl vårdnadshavare (sällan föräldrarna) som barn är väl kända
och har kommit till oss under en längre tid. Totalt stöttar vi nästan hundra barn och ca
ytterligare 400 av deras familjemedlemmar.
Fjorton barn genomgick hälsokontroll av en sjuksköterska från Home Base Care programmet.
Några har HIV och andra har mindre fysiska åkommor. Tre av barnen var inte bra och sändes
till kliniken för sjukvård men på det hela är det fysiska hälsoläget bra. Flera barn lider dock av
psykiska besvär efter att mist sina föräldrar eller i största allmänhet leva under fattiga och
dåliga hemförhållanden.

Skolan anmälde att det var ett barn som under en längre tid förmodligen inte tagit sin HIV
bromsmedicin och började uppvisa immunbrist. Barnet tillhör en dysfunktionell storfamilj
där de flesta är äldre och sjuka – ingen har jobb. Personalen på Hosanna följde upp med
kliniken. Barnet är åter i medicinering och följs upp och kommer till Hosanna på
eftermiddagarna.
En ensamstående mamma som hade hand om 5 barn avled hastigt utan förklaring. Det är
okänt om hon var mamma till alla. De yngsta barnen kommer dagligen till Hosanna. Det finns
också en äldre mormor i familjen som sade sig vara villig att ta ansvaret men det tyckte inte
personalen på Hosanna som kontaktade en äldre dotter som flyttat hemifrån. Det blev en
förhandling som slutade med att det blir delat ansvar mellan mormor och storasystern med
stöd från Hosanna.

Våra hjältar och fotsoldater i Home
Based Care projektet, vilket är ett
parallellprojekt till OVC, har under
augusti besökt 227 patienter i
hemmen. Flera av patienterna är
vårdnadshavare till OVC- barnen. De
har också distribuerat TBC medicin
till ytterligare 40 sjuka, genomfört
HIV- och TBC kampanj i grupper för
150 personer samt delat ut 1000
kondomer, etc,
Här till höger sitter några av
hjältarna och väntar på sina
uppdrag
Joseph, volontär från USA under två och ett halvt år blev rånad. Han vägrade lämna ifrån sig
sin telefon och blev slagen med en pistolkolv i huvudet och fick sy några stygn. Hans
hemmaorganisation American Peace Corp tyckte att det var för farligt i Hazyview och tog
hem honom. Han ville absolut stanna men fick lämna projektet. Han är redan saknad av
övriga som inte tycker det är så särskilt farligt här.
Ja, detta var en helt vanlig månad på Hosanna Community Projects
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