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Bankkonto exklusivt för Lions donationer.  
Hosanna Community Projects driver flera hjälpprojekt vilka alla ständigt lider brist på pengar. Det 
finns alltså många hål att stoppa pengarna i och då är det lätt att tappa långsiktigheten och täppa till 
det hål som uppstår i stunden. Vi har därför nu öppnat ett separat bankkonto för de pengar som 
kommer från Lions, för at säkra att Lions pengar används endast i OVC projektet (Orphans and 
Vulnurable Children). 
 
Äntligen har vi fått vatten i köket. 
Det har länge varit en dröm, men nu har vi det. I stället för att hämta vatten från i en kran ute på 
gården kan vi nu rationellt sköta matlagning, diskning och städning. Vi fick pengar från Lions Club Råå 
för flera månader sedan, men som så ofta kommer det upp hinder för de som har dåligt med 
resurser. Först fanns det ingen som kunde göra jobbet till rimligt pris sen var det andra saker som 
hade högre prioritering. Men efter någon månad får vi tag på Malume ( en man som kan allt från 
rörmokeri, el,  målning, kakling och mycket mer). Malume och jag åkte och inhandlade material.  
 
Frid och fröjd nu blir det vatten i köket? Nej,  Malume blev sjuk och vi hade inte råd att hyra en 
professionell rörmokare. Sen när Malume kom tillbaka ser han att det fattas några kopplingar. Men 
då fanns det ingen bil tillgänglig.  När en bil dyker upp, och för några få timmar blir tillgänglig, finns 
det inga kontanter i kassan. Efter några dagar fanns de kontanter men ingen bil och ingen Malume. 
Han var på annan ort och annat jobb under fyra veckor.  
 
Men så småningom sätter Malume igång. Vattenledning på 50 meter grävs fram, hål i väggen borras, 
kran och vask sätts upp och avlopp ordnas. Avloppsvattnet leds ut genom väggen för att försvinna i 
en stenkista i marken. Nu visar det sig att marken inte kan svälja vattnet utan det blir bara en stor 
vattenpöl. Initiativförmågan är inte alltid vad den borde vara så projektet stoppar – inget avlopp.   
 
När jag är tillbaka från Sverige återväcker vi projektet och ordnar ett provisoriskt avlopp som 
fungerar. Men nu är ju väggen förstörd eftersom kakelplattorna är förstörda. Det har inte högsta 
prioritet när det är så mycket annat som måste göras.  Plus att flera av mina vänner som jobbar här 
inte ens skulle drömma om att kunna ha kakelplattor hemma och därför inte ser behovet så stort att 
återställa väggen. Men jag ger mig inte. Vi hade fått en donation att sätta kakel på väggar och golv 
för att höja hygienen. Vi skall inte svika donatorn. Jag vill också höja nivån på kvalitet och renlighet 
och väggen skall absolut återställas. Jag kör och köper kakelplattor och ”mutar” sen Malume att fixa 
allt inom en vecka – vilket han gör. 
 
Nu är allt klart och vattnet rinner fint. Det är visserligen inte drickbart, såvida man inte först kokar 
det eller har en mage av stål. Marry som lagar maten är mycket glad. Hennes sysslor är nu enklare att 
utföra och det är mycket lättare att hålla rent. Hon känner att vi bryr oss om hennes jobb. 
 
På nästa sida ser du Marry vid vasken samt en bild på gasspisen där hon lagar maten. 
 



  
 
Vi fångade en Pytonorm 
Vi hade etablerat en kaninfarm i miniformat för att till viss del vara självförsörjande på mat till våra 
barn och patienter. Ca 5 kaniner i en större bur skulle med naturens hjälp snart bli många fler. Ingen 
tänkte då på att kaniner också är en delikatess för ormar i allmänhet och Pytons i synnerhet. En 
morgon hör jag upphöjda röster och får beskedet att det är en orm i kaninburen. Vi springer ner. 
Pastor Solly och Vincent är redan där. Det är en Pyton bland kaninerna. Vi skaffar fram en säck och 
några pinnar. Någon modig, det var inte jag, går in i buren med säcken. Med hjälp av pinnarna och 
lämplig placering av säcken (ormar söker sig alltid mot mörker för att söka skydd) lyckas vi fånga 
ormen.  Väl ute på gården igen ser vi att ormen redan fångat en kanin som den nu under stress 
kräker upp.  
 
Efter ytterligare några dagar ser vi ovanligt mycket orm och förstår att kanindoft är bra om man vill 
attrahera orm, vilket också bekräftas om av en expert. Vi måste tänka på säkerheten för barnen och 
personalen och avvecklar kaninproduktionen omedelbart. 

  
Ungdomar i kyrkan samlar in kläder och filtar till barnen nu inför vinter. Barnen har etablerat ett litet 
trädgårdsland för att sen kunna odla och äta sin egen spenat. Detta skriver jag nog om i nästa 
Nyhetsbrev. 
 Hälsningar Jörgen Runesson 
www.sydafrikanu.se 
hosannafund@gmail.com 

Jag var så engagerad under själva 
infångandet att jag glömde 
fotografera vår heroiska gärning. Jag 
visar dock platsen och några damer 
under en arbetspaus diskuterande 
den dramatiska händelsen. Dom 
berättar att dom dagen innan sett en 
betydligt farligare Black Mamba. 
 

 


