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Hej alla vänner till barnen i Shabalala/Sydafrika 
 

 

Det är nytt år 2022. Efter ett sommarlov från den 10 december till den 10 januari så är det också 

nytt läsår för våra barn i skolan.  

Hosanna centret är delvis stängt under denna månad. Personalen behöver också tillbringa tid med 

sina familjer. Helt stängt är det dock inte. Varje dag erbjuds ett mål mat men andra aktiviteter 

ligger i vila. 

Första vecka i februari jobbade personalen med att göra upp en plan för 2022. Brendan O´Mahony 

från England och jag har bidragit på distans.  

 

Julfest 
Men låt mig börja den10 december i fjol. Första dagen på sommar- och jullovet var det den årliga 

julfesten på Hosanna. En julfest som helt och hållet var organiserad av de äldre barnen (12 till 14 

år). De gjorde upp programmet, gjorde inbjudningar, repeterade alla sånger, tal och sketcher. 

Genomförandet gjordes av barnen oberoende av de vuxna som bara lånade ut sina telefoner så att 

allt kunde dokumenteras. På julfesten är traditionellt också GoGogs inbjudna.  

GoGogs?? Jo det är äldre damer oftast änkor som lever ett mycket spartanskt liv. De är vanligtvis 

analfabeter men är ändå ryggraden i många familjer. De tar hand om barn- barn, de är familjens 

moraliska kompass och för traditioner och kunskap vidare från generation till generation. De kan 

ha en statlig pension på ca 1100 kronor som de vanligtvis delar med sig till arbetslösa eller 

föräldralösa barn inom släkten. 

 

Som vanligt fick barnen en julklapp bestående en påse med saker som de kan behöva såsom tvål 

tandkräm odyl men påsen innehåller också lite godis. De barn som har det svårast hemma fick 

också en ny skoluniform eller en extra påse med underkläder. Det skär i hjärtat att se barn som 

kommer till centret utan eller med mycket trasiga underkläder. 

 

På julfesten är 

det som jag 

skrev ovan, sång 

och dans samt 

tal och lekar. 

Maten är den 

stora händelsen, 

i år inmundigad 

med Corona 

avstånd 



 
 

Även i år fanns det pengar att hyra in en hoppborg. För de 

mindre barnen blev det nog en av årets största händelse. 

 

För flickan till höger var årets största händelse tveklöst när 

hon i julklapp fick en ny skoluniform skänkt av en person 

som varje år brukar donera att antal nya skoluniformer. 

 

 

 

Även GoGos fick en julklapp bestående av majsgröt, olja socker mm – JULEN ÄR RÄDDAD 

 

 

Fattigdomen har ökat pga Corona 

Provinsen Mpumalanga där Kruger 

National Park ligger drar till sig många 

turister, internationella som nationella. 

De som har jobb i byn Shabalala jobbar 

ofta inom turistnäringen. Det är en 

bransch som pga av Conran har stått 

helt stilla i två år nu. De flesta har blivit 

av med sina jobb och många har inte 

ens mat för dagen. Det lilla Corona 

bidraget på 345 kronor som delats ut 

till 10 miljoner människor i Sydafrika räcker inte så långt. Inför julen och nyåret köpte Hosanna 

därför mat till några av de som har det sämst. Säckar av majsmjöl gavs till 40 personer så att de 

skulle ha mat över julen. 

 

 

Plan för 2022 och budget 
Räkenskapsåret för Hosanna börjar den 1.a mars. I början av februari görs en plan och en budget 

för det nya räkenskapsåret. Planeringen ligger på 80 barn 

På nästa sida en kort översatt beskrivning av innehållet i planen  



Antagningskriterier 
Barn som har mist båda föräldrarna 
Barn från familjer där familjeöverhuvudet 
också är ett barn 
Barn från starkt dysfunktionella familjer 
Barn i hushåll med mycket låg inkomst, 
vanligtvis mindre är en dollar per dag per 
person 
 

Hälsa och hygien 
Tvättning av händer och kropp 
Menstruation 
Manlig omskärelse (fortfarande vanlig i 
manlighetsritualen) 
HIV/AIDS testning alla barn testas en gång per 
termin 
Utbildningar/diskussioner om hälsa i allmänhet 
 

Situationen i hemmet 
Regelbundna hembesök av volontärerna 
Multidisciplinära team möte med 
socialarbetare, polis och lärare 
 

Värderingar 
Diskussioner och grupparbete 
 

Utbildningsstöd 
Läxhjälp 
Datorutbildning 
Systematiskt samarbete med skolan 
Till ovanstående läggs in aktiviteter med 
musik,  dans och sport 
  
 

 
                                                                                                 Gänget som jobbade med planen 

Budget 

Omsättningen ligger på 285 000 Rand. De två största postern är mat 62 000 Rand och lön till 4 

personer 150 000 Rand. 

Om man använder officiell valutakurs motsvarar 285 000 Rand 175 000 kronor. Men eftersom 

nästan alla kostnader har sitt ursprung i lokala produkter är köpkraften ungefär 250 000 kronor. 

Detta räcker naturligtvis inte för att uppnå vad som ligger i årsplanen för 80 barn men vi skall då 

lägga till att vi har en handfull volontärer som jobbar utan lön, mat som kommer från lokala 

bönder samt kläder mm från givmilda människor från 

medelklassen.  

 

Ny medarbetare 
Regina Nonyane ersätter Mxolisi som koordinator för OVC 

projektet. Mxolisi fortsätter som deltidsvolontär utan lön 

samtidigt som han blir avlönad representant i provinsen 

för vår amerikanska sponsor, God’s Glory International 

som har stor hjälpverksamhet i Sydafrika. 

Regina får en lön på 1500 Rand per månad.  

 

        Hälsningar                                                            

          Jörgen Runesson 
          LC Råå                                     


