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Hej alla vänner till barnen i Shabalala/Sydafrika 
 

 

Får jag presentera en av vår hjältar: Delsie  Hlatshwayo 
Ni har mött Delsie förr i mina nyhetsbrev. Hon växte upp i en by som 

varken hade el, vatten eller avlopp. Man tvättade sig och hämtade vatten i 

en närliggande flod som de fick dela med krokodiler och flodhästar.  

När hennes föräldrar dog i AIDS så flyttade hon och hennes syskon till 

morbror och moster i Shabalala. Där bor hon fortfarande som 

ensamstående mamma till en dotter på 9 år. Morbror är arbetslös men 

moster är lärare. En bror har fått jobb i försvaret och kan skicka hem 

pengar till övriga familjen.  Själv har hon inte ens lagstadgad minimilön 

men tycker att familjen har det ganska bra. Och jämfört men många andra 

i Shabalala så är det bra.  

 

Gymnasieexamen och eftergymnasiala studier i personaladministration 

som hon dock inte kunde avsluta av ekonomiska skäl. Kom till Hosanna för 

ca 6 år sedan med noll självförtroende. Då 23 år men hade aldrig haft 

något jobb tidigare.  Jag minns när vi intervjuade henne för ett eventuellt 

jobb. Hon vågade knappt se mig i ögonen och rösten och kroppsspråket signalerade osäkerhet. Men vi såg 

något och chansade. Det blev högsta vinsten. Nu har hon vuxit till den starkaste, mest ambitiösa och mest 

engagerade personen på Hosanna.  Hon är projektledare för Job Creation projektet under de nio månader 

varje år det pågår. Hon ansvarar för administration och ekonomi för alla projekt och hon sköter i praktiken 

ledningen av de flesta Hosanna projekten. Alla frågar Delsie om råd och i praktiken är det hon som 

bestämmer. En månadslön på mellan 1000 kr till 4000 kr är vad som kan erbjudas för detta ganska 

kvalificerade jobb. Nu, i Corona tider delar hon ut mat till barnen och deras familjer samt informerar och 

utför screening av pandemins framfart. På kvällar och helger sköter hon administrationen. Inte sällan får jag  

e-mail från henne mitt i natten.   

    

 

 Hennes mål är att bli guide i Kruger National Park och 

är nu inne på andra året av deltidsstudier i naturvård 

på Hazyview Digital Learning Center, vilket  Hosanna är 

delägare i. 

Genom sitt volontärsjobb på Hosanna och genom sin 

utstrålning så har hon vuxit till en kändis i Shabalala 

som alla känner och ser upp till – en fantastisk resa. 

 

 

 

 

 

 



Så här är läget nu i Corona tider 

 

• OVC centret är stängt,  

• Dagiset för barn till fattiga familjer är stängt  

• Våra Home Base Care volontärer och de som jobbar i OVC projektet har fått Corona 

uppgifter av provinsens hälsoministerie.  

• Likaså är Sipiwe Solomons Mihandzu Guest house stängt pga Lockdown så det blir inget 

överskott som kan gå till våra barn.  

 

Det sägs ibland att Corona lockdown är för  jordens fattiga ett större problem än risken för själva 

smittan. Byn Shabalala är en bekräftelse och ett bevis för detta. De fattiga i Shabalala skulle svälta 

ännu mer om inte Hosanna Community Projects funnits.  

 

Ett av våra mål säger: 

 

 

 

 

 

Detta mål har vi fått pausa. Nu gäller det att släcka bränder 

 

 

Vi får pengar och mat från många håll och volontärerna 

jobbar med att distribuera mat och lära människorna att 

undvika smitta. De utför också screening genom att fylla i 

ett frågeformulär. Om någon misstänks bära på viruset så 

rapporterar man till sjukvårdskliniken och hjälper sedan till 

med smittspårningar.  

Tv ser vi ett team från Home Base Care gruppen som fått 

skyddskläder och utrustning av provinsens hälsoministerie.  

 

 

 

Det är skördetid för 

avokados nu. En 

farmare bidrar med 

denna näringsrika 

frukt 

To give strengths to our beneficiaries so they can fend for them self. We 

aim to teach the community self-alleviation rather than continuously 

donate to community hunger alleviation 
 



Vi lider ständigt brist 

på pengar för att 

kunna driva centret.                                                            

 

Men nu i Corona tider 

har givmildheten ökat. 

Vi får ekonomiskt stöd 

från olika håll så att 

flaket kan fyllas med 

majsmjöl, Potatis, olja, 

mm som teamet 

sedan kan dela ut till 

svältande familjer. 

       

 

 

Kriminaliteten är stor 

Det förvaras mat och andra stöldbegärliga saker på centret. Att det varit en del inbrottsförsök är 

därför inget att förvånas över. Men det finns inga pengar till nattvakt och spotlights med 

rörelsesensors räcker inte för att hålla tjuvarna borta.   

Pastor Mxolisi som ni ser på bilden till vänster  

jobbar normalt med utveckling av barnen i OVC 

projektet, men som nu tillfälligt delar ut mat, har 

därför flyttat in i ett rum i anslutning till kontoret. 

Där har han en säng och en stol, i övrigt kan han 

disponera alla utrymmen efter arbetstid. Han 

åtnjuter därmed den stora lyxen att ha tillgång till 

en vattentoalett. Visserligen utan vatten eftersom vi 

inte har något vatten inne i byggnaden. Men det 

löses enkelt genom att hämta vatten från den stora 

tanken ute på gården. Två dagar i vecka är det tryck 

i ledningarna och då fylls den med vatten. 

  

Våra vänner från USA som kallar sig Good News 

Specialists har donerat pengar som förhoppningsvis 

skall räcka till rördragning in i huset och material till 

en mur runt centret. Då får personalen en fullt 

fungerande vattentoalett och centret bättre 

säkerhet.  

                                                                                                    Utvecklingen går framåt. 

 

 



 

Framgångssagor 

 

Historien med Delsie ovan är ett exempel på en framgångssaga. Många yngre med utbildning och 

potential har fått jobb och en ny plattform som resultat av Hosannas förmåga att låta unga växa. 

Här kommer två exempel till: 

 

När Mma Sipiwe i dagarna kom till grossistbutiken för att hämta mat träffar hon på ett av de 

föräldralösa barn som tidigare fått komma till OVC projektet. Han kommer glädjestrålande fram till 

henne, tackar för vad Hosanna gett honom och som resultat nu fått jobb här i butiken. Utan hjälp 

från Hosanna och dess biståndsgivare hade han sannolikt varit en av många arbetslösa i Shabalala. 

 

Job Creation projektet syftar till att årligen ge ett hundratal arbetslösa arbetsträning, stärka sin CV 

och få en liten inkomst. En del kan så småningom få ett ”riktigt” jobb. Sipo, en ung begåvad man 

på ca 25 år hade aldrig haft något jobb. Men efter nio månader i projektet fick han permanent 

jobb hos Sipiwe på Mihanzu Guesthouse. Han kunde också få kompletterande utbildning i 

datorkunskap i Hazyview Digital Learning Center, det center Hosanna är delägare i. Nu har han fått 

jobb på ett callcenter i Hazyview med bra lön.  

 

 

  Här får de äldre barnen i OVC projektet 

datorutbildning och här har många av de som 

genom åren jobbat på Hosanna fått 

kompletterande utbildning. Detta center är 

byggt för att ge utbildning åt de ej 

priviligierade som annars skulle var chanslösa.  

 

 

 

 

 

Hälsningar                                                                    OVC – Orphans and Vulnerable Children 

Jörgen Runesson 

LC Råå 
 

 


