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Hej alla vänner till barnen i Shabalala/Sydafrika
Nytt budgetår
Det nya budgetåret starar den 1 mars. Vi går in med ett visst överskott i barnprojektet från
förra året. Inte för att vi hade gott om pengar utan för att vi snålade extra mycket. Vi
behöver nämligen en reserv för att kunna flytta verksamheten till ett säkrare ställe eftersom
barnen utsätts för stor fara när de måste korsa den allt mer trafikerade landsvägen mot
Mkhuhlu och Kruger Parken. Vi hade en allvarlig olycka för något år sedan.
Att införskaffa ett nytt hus och reparera detsamma finansieras separat med pengar från
Hosanna kyrkan och en amerikansk organisation. Men vissa operativa flyttkostnader måste
tas från den ordinarie budgeten. Vi klarar att driva barnprojektet med 65 barn för 140 000
kronor per år i kontanta medel. Alltså mindre än 9 kronor per barn och dag. Lions, Rotary
och privata initiativ i Sverige står för ca 40% . Barnprojektet under Hosanna Community
Projects har således i stor utsträckning blivit ett svenskt projekt. Resterande pengar har
kommit från amerikanska och sydafrikanska biståndsgivare.
En hel del donationer kommer in som varor och tjänster. Vi får mat, kläder och leksaker från
olika håll och Hazyview Digital Training Center, i vilket Hosanna är delägare i, ger
datautbildning och läxhjälp som generellt riktar sig till fattiga på landsbyden. Och ibland
kommer det in människor som erbjuder sina tjänster som volontärer. Naturligtvis skulle vi
vilja få mer bidrag. Vi skulle gärna betala koordinatorn mer än 2000 kronor i månaden eller
husmor mer än 1000 kr i månaden, ta emot fler behövande barn, ge bättre näringsrik mat,
köpa mer kläder men så här långt har det gått ganska bra med våra begränsade medel.
Besökare från Sverige
I slutet av februari hade vi glädjen att ta emot några besökare från Sverige. Det var familjen
Hedlund med rötter i såväl Lions som Rotary som åter igen hedrade Hosanna med såväl sin
närvaro som med sina gåvor.
Besöket på Hosanna inledes med en tur ut i området där våra barn och ”patienter” bor.
Patienterna är bla de AIDS och TBC-sjuka som får besök av våra Home Base Carers
(hemsjukvårdare).
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På bilden ovan, ett besök i Shabalala som området heter där våra barn bor. Här är
arbetslösheten nära50%. Personer med HIV ca 30 %. Vatten två dagar i vecksan, i bästa fall i
en kran på tomten, samt utedass. Inga asfalterade vägar och naturligtvis ingen
gatubelysning. Stor fattigdom och massvis med disfunktionella familjer.
Tillbaka på centret blev det överlämning av gåvor, musik och dansuppvisning av barnen och
som avslutning tårta och juice.
Här överlämnar Anette Mårtenson
en skrivare som hon och några av
hennes kollegor på CALDIC
INGREDIENTS SWEDEN AB samlat
ihop pengar till. Mottagare är OVC
projektets koordinator, Nbulelo.
Även papper för lång tid samt
kalkylatorer överlämnades.
För ett par månader sedan fick
dom en laptop, förvaringsskåp och
en bokhylla, så nu är kontoret
nästan komplett
OVC = Orphans and Vulnerable
Children

Och efter sång och dansuppvisning av barnen tar vi ett gruppfoto
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Mer frivilliga insatser
Utanför Hazyview, som är namnet på staden där vi bor finns det en liten ridskola. Ägaren
som normalt naturligtvis tar betalt, tar emot några av våra barn gratis. Det var en stor
upplevelse eftersom vissa inte ens visste att det fanns hästar i Sydafrika. Det hade man i
bästa fall endast sett på bild i sagorna. Här ser vi sex förväntansfulla barn inpackade i
baksätet på väg till ridskolan.

Hälsningar

Jörgen Runesson

