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Hej alla vänner till barnen i Shabalala/Sydafrika
Khisimusi lomuhle - God jul på ZULU språket
Julfest på Hosanna OVC projekt (OVC: Orhans and Venerable Children)
Det blev julfest i år också trots Corona. Det är första julfesten som vi, hustrun och jag, inte kunde
medverka under de senaste 8 åren. Känns lite tungt måste jag säga att inte kunna var där. Det är
en stor dag för barnen men också för oss som fått glädjen att hjälpa till och dela julen med barn
som blir så oändligt glada för det lilla.
Det var lite svårare i år med det ekonomiska men vi lyckades med gemensamma krafter skramla
ihop 9500 kr samt mat från olika lokala givare så det räckte till de 65 barn som kom.
Jag har fått video och 96 bilder och efter festen ringde Delsie
Hlatshway och lämnade en rapport. ”Barnen blev till och med
bortskämda i år, de fick ris till maten” sade hon. Annars äter man
stapelfödan majsmjöl 7 dagar i vecka 365 dagar om året.
”Och så fick man äta med bestick”.
Som vanligt fick de varsin julpåse med hygienartiklar och lite godis.
Femton barn som lever under extremt fattiga förhållanden med
familjer som helt sakar inkomst fick som vanlig en extra påse med,
gissa? Just det, majsmjöl. Den påsen innehöll också olja och andra
baslivsmedel. Förhoppningsvis skall det räcka till hela familjen över
julen. Här poserar några barn med sina kanske enda Julklappar i år. Se
också till höger de femton som fick extra tilldelning.

Barnen hade övat in sketcher, sånger och danser och höll
uppträde för varandra och för de vuxna som kunde komma.
Bmali höll ett tal där hon tackade alla som skänkt pengar och
annat för att göra festen möjlig. Sen blev det lekar i två
hoppborgar som hyrts in för dagen. Det regnade kraftigt och
har gjort så i två dagar men det hindrade ingen från att
glädjas åt denna lyx

Det blev en bra julfest och en kontrast till vardagen

Rapport från OVC projektet (Orphans and Vulnerable Children)
Vi hade månadsmöte (Den amerikanska givaren, jag som representerar Sverige, en annan volontär
som är Coronafast hemma i England samt projektledningen). Jag jobbar ju på distans och har som
vanligt, när jag inte är i Sydafrika, fått en skriftlig rapport samt foto. Här kommer lite information.
I November var det 86 barn registrerade, nästan alla kom varje dag.
Tyvärr är det lite ont om personal varför det inte blivit så mycket
utveckling. Men det har i alla fall blivit mat och lite lekar som kombineras
med karaktärsbildning, som vi kallar det.
Men lyckligtvis har barnen i mindre grupper kunnat gå ner till Hazyview
Digital Learning Center och fått lite datautbildning och hjälp med läxor.
Datacentret fick visserligen stänga i två veckor i månadsskiftet för en av
personalen var Covid smittad. Hosanna är delägare i datacentret vars
uppgift är att ge datautbildning till fattiga på landsbygden som annars
inte skulle få kontakt med datorer.

Som alla förstår är barnens
hemförhållanden inte särskilt bra.
Fattigdomen är stor samt att en eller
båda föräldrarna är sjuka eller döda
av AIDS. Därför gör personalen
regelbundna besök i barnens hem.
Syftet är att skapa en dialog och
bygga upp en relation till familjen där
barnen lever. Denna månad har 5
besök gjorts. Se två bilder från ett av
besöken.
Till höger ser vi köket.

Jag har själv gjort det några gånger och då slutar dagen med tankar om hur olika våra liv kan vara.
Läs gärna en rapport från ett av besöken i här. Denna version är lite populariserad, rensad från
personliga data och viss annan information.
https://www.lionsraa.se/Pdf_fr_2016/Home%20visits%20April%202019.pdf
Vattentillgången har minskat från två dagar till en dag per vecka. Centret har en stor tank som fylls
när det kommer vatten. Det räcker i en vecka för matlagning, diskning, tvättning, mm men det har

på grund av detta inte gått att ta i bruk vattentoaletterna som i stort sett har varit färdigbyggda
sedan länge. Torrdassen får duga tv. Skulle vara väldigt bra med en egen brunn.
Vi har pengar så vi klarar oss några månader men vi befarar svårare tider. Givarna har sämre med
pengar. I amerikanska kyrkor är det stiltje pga Corona, Lions i Sverige har inte kunnat genomföra
insamlingar och lokala donatorer är hårt drabbade av Corona ekonomin. Men efter årsskiftet
kommer förmodligen Job Creation projektet i gång igen och då får vi till viss del gratis personal
som kan hjälpa till. Det projektet kan dessutom stå för en hel del av de administrativa kostnaderna
som el, kontorsmateriel, datorkommunikation, mm.
I Job Creation projektet får vi under 9 månader möjlighet att anställa upp mot 100 arbetslösa som
vi kan använda i egna projekt. Men de flesta tillhandahåller vi till skolorna, sjukvårdskliniken och
mindre företag. Lönerna ca 1000 kr per månad betalas av en nationell fond. Ett mycket viktigt
projekt som ger arbetserfarenhet och förutsättning för riktiga jobb. Och det är vår livlina för utan
gratispersonal skulle inte pengarna räcka till för att ge barnen ett drägligt liv.

Personalen som jobbar
för Mama Sipwe och
Pastor Solli blev bjudna
för en ”Day Out”. Altså
de som jobbar i OVC
projektet, det lilla
jordbruket för
självhushållning, Bed &
Breakfast och kyrkan.
Det blev en resa till
Kruger National Park som ju gränsar till OVC Centret. Medhavda
grönsaker och en slaktad gris som lagades på plats. Presentationer
som gavs av parkens personal om The Big Five och naturvård var
uppskattat. Här lagar Delsie och Mxolisi maten på ett picknik område som är skapligt säkrat från
rovdjur.

Nu stänger skolorna för sommarlov och då får barnen ingen mat i skolan. Det är därför viktigare än
någonsin att Hosanna håller öppet. Även personalen behöver vila så det blir inga andra aktiviteter
än just matlagning på centret.
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