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Hej Lions vänner 

Sänder, som utlovats, här en rapport till alla klubbar som donerat pengar till våra föräldralösa barn 

här i Shabalala chief area i nordöstra Sydafrika. 

 

Ni, 13 klubbar i distrikt syd har tillsammans donerat 24 500 kronor, vilket motsvara 42 000 rand. En 

enskild Lions medlem har dessutom donerat 3000 rand. Vi går alltså in med 45 000 rand som lagts i 

en särskild Lions-kassa att användas specifikt för projektet som vi kallar Orphans and Vulnurble 

Children (Föräldralösa och utsatta barn). 

 

Vi har ca 70 barn som har mist en eller båda förädlarna och som lever hos äldre syskon eller gamla 

släktingar som på egen hand inte kan ta hand om barnen. Barnens föräldrar har oftast dött av AIDS. 

En del barn har kvar sina föräldrar men som inte har förmågan att ta hand om sina barn. Det handlar 

om allvarlig sjukdom, fattigdom, arbetslöshet, missbruk eller andra extremt svåra förhållanden.  

 

Barnen, som hemma lever i fattigdom och allvarlig brist på social utveckling, kommer hit varje 

eftermiddag. Med starkt begränsade ekonomiska medel, ger vi dom ett mål mat, utvecklande 

sysselsättning i form av musik, sport, data, hygien mm. 

 

En del av barnen ser ni här 
 

 
 

Med hjälp av era pengar, som vi planerar skall räcka ett halvår, har vi nu fått ett efterlängtat uppsving 

på projektet. Vi har lagat kylskåpet som varit sönder länge, kunnat anställa två volontärer som 

vardera får ett ekonomiskt bidrag på 700 Kr i månaden. Vi har köpt kompletterande mat. Vi skall 

sätta upp fotbollsmål, köpa målarböcker och en del sportutrustning.  



Hosanna Church är fadder för detta och ett par andra hjälpprojekt vi bedriver, kyrkan står för 

huvuddelen av maten och gas till matlagning, några bönder kommer med grönsaker, en del 

grönsaker odlar vi själv. Ibland kommer någon med kläder. I fjol fick vi pengar från Lions klubb på Råå 

så att vi kunde dra in vatten i köket. En privat Lionsmedlem ordnade så att vi fick ljus i den enkla 

matsalen osv. Ja, du kan själv läsa vidare på www.sydafrikanu.se eller www.hosannahazyview.com  

 

Kunde vi få ihop 10 kr om dagen till varje unge skulle vi kunna ge dom ett liv värt att leva. Vi är inte 

där men med pengar från bla Lions Distrikt Syd Sverige är vi en bit på vägen. Jag är stolt att vara 

medlem i denna fina organisation. 

 

Jag vill gärna presentera våra hjältar som gratis eller till nästan ingen ersättning alls gör livet lättare 

för dessa våra mest utsatta barn. 

 

 

 
 

Det är Sipiwe, här tillsamman med några ungar, det är Gabisite, Della, Vusi och Marry. De har gett sig 

tusan på att våra ungar skall få den framtid de förtjänar och att inga någonsin skall ses i något 

brottsregister.  

 

Vi hörs 

Jörgen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.hosannahazyview.com/

