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Hej alla vänner till baren på Hosanna
Det har snart gått ännu ett verksamhetsår inom
Lions. Och det är nu det andra året som
Hosanna Community Projects i Sydafrika har fått
den stora förmånen att var representerad i
distriktets projektkatalog.
Under dessa två år har 18 klubbar i distrikt Syd bidragit till ett bättre liv för ca
70 fattiga barn på Sydafrikas landsbygd. Det är barn vars familjer eller
ställföreträdande vårdnadshavare är hårt ansatta av HIV/AIDS, TBC, fattigdom,
arbetslöshet och dålig utbildning. Några klubbar har varit med båda åren
medan andra har bidragit under ett år. Lions Club Råå har varit med i ca 4 år.
Ni har bidragit till att dessa 70 barn:
 Inte har behövt lägga sig hungriga på kvällen.
 Fått hjälp med läxan så att de kunnat klara skolan
 Fått social utveckling så att de kunnat fungera i samhället
 Fått medicinsk omvårdnad
 Har kunnat gå till skolan med något sånär rena och hela kläder.
Ni har också bidragit till att barnens föräldrar/vårdnadshavare har fått kunskap
i näringslära, hur familjerna kan leva med, eller undvika att drabbas av,
HIV/AIDS och ni har bidragit till social utveckling i vad vi benämner
”disfunctional families”. Jag pratar här om de mest utsatt familjerna i en redan
fattig omgivning.
Min önskan är att projektet även kommande år kan få en plats i vår
projektkatalog så att vi i Lions kan fortsätta att ge dessa mest utsatta barn ett
drägligt liv, bryta igenom taket och få en framtid utan fattigdom och
kriminalitet.
Hustrun och jag är i Sverige nu och drar vårt strå till Lions Club Råå så att vi kan
hjälpa människor i behov av vårt stöd. Jag kan emellertid, med dagens
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moderna hjälpmedel, även jobba för Hosanna på distans. Jag har fått följande
rapport som jag vidarebefordrar till Er.
Renoverade lokaler
För sex år sedan fick barnen äta utomhus och maten lagades i stora grytor
under öppen eld. Nu har vi succesivt, bla genom Lions och Hosanna kyrkans
stöd, fått ett kök med rinnande kallt vatten, kyl, gasbrännare för matlagning
och en lokal inomhus där barnen kan äta sin mat.
Den senaste utvecklingen är att den
lilla matsalen på ca 25 kvm fått ett
innertak som gör rummet ljusare,
akustiken bättre och inte minst lite
mindre hett på sommaren. Om
sanningen skall fram, och det skall
den ju, så gjordes detta primärt för
att några av kyrkans mera
prominenta gäster skulle få ett rum
för lunch efter högmässan på
söndagarna. Kyrkobesökarna på helgen och barnen på vardagarna – en bra
lösning. Nu hoppas jag bara att yttertaket är tätt. Det brukar regna in.
De lysrör som tidigare fanns och var donerade av en privatperson från Sverige
flyttas till en ny lokal som skall användas för olika
aktiviteter för barnen.
Inte bara barnen har fått ett bättre rum. Även
personalen har fått ett litet kontor på nästan 10
kvm. Kyrkan står för renovering och en utländsk
donator har betalat en dator, skrivbord och
förvaringsskåp. Barnens ”journal” kan nu läggas in
i datorn och vi slipper 70 st vid det här laget
smutsiga mappar.
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Det är kallt på vintern
Ja, det är kallt på vintern, även i norra Sydafrika där klimatet på sommaren
ligger på den allt för varma sidan. Men bor man i ett hus som i bästa fall är
byggt av betonghålsten, korrugerad takplåt och utan värmekälla, då kan det
kännas tufft att vakna på morgonen när det är under 10 grader i rummet.
Särskilt när det inte finns något varmvatten, eller ens en kran man kan öppna
för att få vatten.
Det finns många som eldar med öppen eld inomhus för att kunna hålla värmen
med inte sällan förödande resultat. Bränderna ökar under vintern. Vi är mycket
noga med att inte ge barnen fleecekläder, vilket ju är extremt brandfarligt.
För några dagar sedan delades mössor ut. Det var en vän till oss i Sydafrika som
länge stickat mössor, och det var ett mejeriföretag (Clover) som köpt in mössor.
Mejeriföretaget som ofta donerar mjölk, yoghurt mm hade med sig mjölkpaket
som barnen kunde ta med hem till familjen.

Vårdnadshavarna
Som jag nämnde ovan kommer barnen från ej fungerande familjer som pga av
fattigdom, sjukdom och dålig eller ingen utbildning inte kan ta hand om
barnen. Flera lever hos en äldre anhörig utan inkomst. Några lever helt utan
vuxna. Skall barnen kunna ta klivet ut till ett ”normalt” liv måste barnens
vårdnadshavare vara med på vagnen. I Slutet av maj ordnades en
sammankomst som var ganska välbesökt – vi lockar med mat.
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Ambitionen är att göra hembesök så att alla familjer får regelbundna besök.
Tyvärr saknas det resurser och det blir allt för långt mellan besöken – mindre
än ett per år och familj, dessvärre.
Projektets utmaning
Där finns många barn som vi inte kan ta hand om. Vi vet vilka de är men de bor
för långt bort för att kunna gå till centret varje eftermiddag.
Lösningen är att etablera en ”filial”. Pastor Solly, som är en handlingens pastor,
bearbetar fn myndigheterna om att få ett sk RDP hus som skulle kunna
konverteras till ett mindre ”drop in center” för behövande barn.
RDP (Reconstruction and Developing
Program) är sedan många år ett Nelson
Mandela Projekt som bla syftar till att
skapa bostäder till de som annars inte
skulle ha råd att ordna tak över huvudet.
Till höger syns ett exempel på ett RDPhus. Det är Hosannas hemsjukvårdare
(volontärer) som besöker en
ensamstående AIDS sjuk kvinna
Vi hoppas att ett sådant hus kunde ges till Hosanna. Huset skulle sedan byggas
ut och anpassas till en plats dit barnen i området kunde gå för att få mat och
social utveckling.
Volontärerna på Hosanna önskar sina svenska vänner en god sommar på norra
halvklotet.
Hälsningar

Jörgen Runesson
hosannafund@gmail.com
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