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Hej Lions vänner 

 

Här kommer det andra nyhetsbrevet från Sydafrika. I detta brev skall ni få en sång. 

Som ni vet så stöder ni projektet som hjälper ca 70 föräldralösa och i övrigt utsatta barn som kommer 

till vårt dagcenter här i Hazyview, Sydafrika varje eftermiddag. Efter ett mål mat som ni bidragit till 

blir det olika aktiviteter beroende på vad våra resurser tillåter. Sång kostar inget och vi har volontärer 

som kan lära barnen att sjunga. Och det kan dom. Marry och Gabisile som ni såg i förra nyhetsbrevet 

har mycket god hand med barnen och har lärt dom många sånger. Vi har också några av barnen som 

är speciellt duktiga i sång. 

 

Jag vill presentera Victoria som är nio år. Hon bor med sin mamma, mormor och två syskon i ett 

mycket enkelt hus utan rinnande vatten inomhus. Pappan är död. Både mamma och mormor är 

arbetslösa utan A-kassa, så familjen har inte så lätt att sätta mat på bordet. Efter ett par år här på 

Hosannas dagcenter syns inte dessa svårigheter. Victoria har för att vara bara nio år gammal ett 

ovanligt bildat uppträdande, bra resultat i skolan, talar bra engelska fast hennes modersmål är 

SiSwazi och hon sjunger mycket bra. Dessutom är hon född med ledaregenskaper. Ja, Victoria sticker 

ut trots livets svårigheter och ringa ålder. Vi diskuterar hur vi skall kunna hjälpa henne att ta till vara 

på sin talang. 

 

Jag bad några av barnen sjunga en sång för Lions. Klicka på bilden nedan. Är du ansluten till nätet blir 

du vidarekopplad till Youtube. Det är Victoria som leder sången som dagen till ära har klätt upp sig. 

 

                    

Du kan också gå in på  www.youtube.com  skriv in i sökfältet ”Hosanna Community Projects”.  
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