
Hur mår barnen? 

  Anna-Karin och Zibuse drev bland annat ett fadderprogram för skolbarn. Insamlingsstiftelsen ligger i 

startgroparna och börjar med andra projekt till förmån för behövande barn, allt i Anna-Karins anda 

och under Zibuses ledning. Nu gäller det mat till föräldralösa (aids orphans) och deras gamla mor- och 

farföräldrar.  

  Men en snabbtitt i Anna-Karins fadderbarnsregister ger en blixtbelysning av livet för barn och 

tonåringar i och omkring det fattiga townshipet.   

  Den bilden är fortfarande sann, även om noteringarna i Anna-Karins anteckningsbok gjordes för 

några år sedan. Varenda familj är drabbad. Varenda unge har förlorat någon närstående vuxen på 

grund av ”viruset” - aids. De flesta vet inte hur det känns att äta sig mätt.    

  Väldigt många bor med en Gogo, som försöker odla grönsaker eller i bästa fall har en liten 

ålderspension som ska räcka till alla. Ofta består familjen förutom av ett antal barn i varierande åldrar 

också av ytterligare vuxna som är arbetslösa eller sjuka. Stora och löst sammansatta familjebildningar 

med en Gogo i spetsen är i dag snarare regel än undantag i några av södra Afrikas mest aidsdrabbade 

regioner.  

  När detta skrivs sommaren 2012 är det mesta likadant som när Anna-Karin skrev sina 

fadderbarnsprotokoll. Townshipet är fortfarande fullt av fattiga och hungriga barn och ungdomar, 

varav en stor andel har förlorat en eller båda sina föräldrar. Dessa barn och ungdomar vill Zibuse 

fortsätta att hjälpa och vi stöttar honom i det arbetet.   

  Anna-Karins lista från 2000-2006 omfattar bara en liten, liten del av alla hjälpbehövande barn i 

området vid den tiden. De har blivit lite äldre och en del av dem har flyttat från townshipet. Den här 

rapporten kan verka lång och ändå har vi bara tagit med några av barnen på listan - utan inbördes 

ordning och med efternamnen uteslutna.  För att de har något att säga oss. 

  THANDEKA, flicka född 1993 - båda föräldrarna döda, bor med Gogo.  

  PIETE, pojke född 1997 - mamma svart, pappa vit. Pappa dog tidigt och familjen håller sig vid liv genom att 

successivt sälja av pappans många efterlämnade prylar. 6 personer i familjen. Gogo har ingen pension ännu. 

Pappan hade en livförsäkring, men släktingarna anlitade advokat, bestred den svarta familjen som 

förmånstagare - och vann i rätten.   

  WELCOME - pojke född 1986 - Pappa död 1990, mamma död 1997. Bor hos en farbror. 8 personer i familjen. 

En syster arbetar. Får bröd till frukost och lunch, putu (majsgröt) till middag.  

  INNOCENT, pojke född 1986. Pappa försvann tidigt. Bor med mamma, som jobbar som servitris. 1 syster, 4 

bröder.   

  JABULANI - pojke född 1988. Mamma sjuklig, bor långt bort. Pappa sjuk. Där pappan bor finns inte plats. 

Har bott med farfar men blivit utkörd, bor nu ensam i ett hus med madrass och två filtar men inga 

kokmöjligheter. Får ibland mat av farmor.   

  MDUDUZI - pojke född 1996. Mamman dog för länge sen, pappan dog nyligen. Bor med farmor, farfar och 

farbror. De två sistnämnda slår honom. Polis varit där, förändrar inget. Flera barn i familjen, alla lever på 

Gogos pension men den räcker inte.  Jobbar i stan med att bära saker för att få ihop lite pengar.    

  NONTO - flicka född 1988. 9 personer i familjen. Pappan död, mamman arbetslös. Gogo ger dem lite av sin 

pension till mat.    

  THANDAZILE - flicka kanske född 1994, vet inte riktigt. 6 personer i familjen. 3 barn går i skolan. Familjen 

brukar be grannarna om hjälp med mat.   

   SIYABONGa - pojke född 1992. Pappa försvunnen, mamma hemma.  8 personer i familjen, 3 barn i skolan. 

Ingen arbetar men Gogo säljer kål längs vägen.  



   MZAMENi - pojke född 1991. Pappa död. Bor med arbetslös mamma. 7 personer i familjen. Är den ende 

som går i skolan. Brukar få mat på eftermiddagen och kvällen. 

   SPIWE - flicka född 1995. Mamma dog 1990. Pappa dog 2000. Syskonen har slutat skolan i brist på pengar.   

   BONGIWE - flicka född 1991. 10 personer i familjen. Mormor vaktar bilar på en parkeringsplats. Pengarna 

räcker inte. Får mat en gång om dagen.   

  MXOLISi - pojke född 1988. Pappa försvunnen. Familjen på 5 personer lever av barnbidragen mamma får 

för de två minsta barnen. Ingen arbetar.   

  WONDERBOY - pojke född 1991. Föräldrarna döda, mormor alkoholist. Ingen pension, ingen mat. En annan 

familj ger honom mat om han kommer på en bestämd tid. Letar mat på soptippen ibland. Jobbar i stan med 

att bära saker. Illa behandlad i skolan, fått stryk för att han inte tvättat skoluniformen.   

  NONTOBEKO - pojke född 1988. Pappa död, mamma säljer saker i Pongola. 6 barn i familjen, 4 går i skolan.    

  PRETTY - flicka troligen född ca 1993, vet inte riktigt. Bor med mormor och mamma, som är sjuk och inte 

kan gå längre. Pappa försvann tidigt, har aldrig träffat honom. Gogo vaktar bilar vid SPAR och på den lilla 

inkomsten lever familjen.   

  SAKHILE - flicka född 1991. 7 personer i familjen, 4 barn går i skolan. Ingen arbetar, Gogos pension får räcka 

till alla.   

  LEWIS - pojke född 1988. Pappa död 2003, bror död 2002. Bor med mamman och ett syskon, alla tre lever 

på minstingens barnbidrag, 160 rand i månaden.   

  SIBUSISO - flicka född omkring 1995, vet inte riktigt. 11 personer i familjen, mamma, alkoholiserad pappa, 

bröder och systrar. Mamman klipper gräs i Pongola. Två av barnen går i skolan.   

   BONGIMPILO - flicka född 1992. Bor med Gogo och andra barn. 13 personer i familjen. Ingen har arbete, 

alla lever på Gogos pension. Svårt att få pengarna att räcka, svårt att vara uppmärksam i skolan när det inte 

finns mat hemma.   

   THULANI - pojke född 1991. 7 barn i familjen, 6 går i skolan. Mamma, arbetslös, har svårt att betala för de 5 

andra. Pappa dog tillsammans med morfar. Mormors pension räcker inte långt.   

  SKHUMBUXO - pojke född 1986. Pappa död, mamma, arbetslös, säljer grönsaker. 5 barn i familjen. Får mat 

två gånger om dagen.  

  NJABULO - pojke född ??, han vet inte. Pappa död, mamma arbetslös. 7 personer i familjen, lever på 2 

barnbidrag à 160 rand. 2 går i skolan. Inget rent vatten. 

  PEGGY, flicka född ??, hon vet inte riktigt. 4 barn i familjen. Föräldrarna döda, borta. Gogo säljer gräs som 

hon skurit, familjens enda inkomst.   

  TROCIA - flicka född 1989. Mamman mördad. Bor hos arbetslös pappa med systrar och bröder. Försöker 

odla grönsaker. Tycker om mjölk. Hennes bror WILFRED, född 1990, tycker om fotboll och grönsaker men 

har ofta diarrée.   

  JUSTICE - pojke född 1991. Pappan död, mamman har sjukpension. 5 personer i familjen. Får mat två 

gånger om dagen  

 NINANI - flicka född 1988. Pappan död. Mamman arbetslös, odlar och säljer grönsaker. 5 barn i familjen.   

  ANELE - flicka född 1989. Pappan död. Bor med arbetslös mamma och tre systrar.   

  NOMTHANDOZO - pojke född 1989. 2005: Mamma och pappa döda. Bor hos Gogo som har pension.   

  SIYABONGA - pojke född 1989. 6 personer i familjen. Mamman säljer grönsaker och begagnade kläder i 

Pongola. Får mat tre gånger om dagen. Gillar bönor.  

  NELISO - flicka född 1993. 2006: Pappa sjuk. Bor med Gogo som är blind och just nu på sjukhus. Bor då hos 

en moster. 6 personer i familjen. ”Livet är hårt.” Får mat morgon och kväll, putu mest. Om de äter kött är 

det ”heads and feet” (av höna).   

   FREEDOM - pojke född 1993. 2006: Mamma arbetslös, pappa i fängelse.   

  SKHUMBUZO - pojke född 1993. Båda föräldrarna döda, bor med Gogo.   

  NTOMBANI - flicka född 1988. 18 familjemedlemmar, 12 i skolan, lever på 5 barnbidrag. Får bröd att äta på 

morgonen, putu och kål på kvällarna. Aldrig kött  

  SPHAMANDLA - pojke född 1989. Mamma arbetslös, säljer kakor och kläder, pappa försvunnen, jobbar ev. i 

kolgruva. 20 personer i familjen, alla lever på Gogos pension. 11 barn går i skolan.   



  NONHLANHLA - flicka född 1990. Mamma död, pappa har gett sig av. Bor med gogo.   

  NONHLANHLA - flicka född 1988. 2006: Pappa dog tidigt. Mamma, arbetslös, försöker odla och sälja 

grönsaker. Får mat morgon och kväll.   

   THANDEKa - flicka född 1993. Mamma död, pappa arbetslös.   

  LONDIWE - flicka född 1992. Familjen, 28 personer, bor i tre rum och lever på 3 arbetsinkomster (1 städar 

och 2 jobbar i kök) samt Gogos pension. Får mat 2 gånger om dagen.   

  THANDEKA - flicka född 1991. Pappa död. Mamma och hennes nye pojkvän är arbetslösa. Har 2 systrar och 

2 bröder, totalt 8 personer i familjen. Får mat tre gånger per dag, dricker te på morgonen.   

  SPHIWE - flicka född 1989. Pappa har pension, mamma arbetslös. 20 personer i familjen lever på 620 

rand/månad, pappans pension. 4 barn går i skolan.    

  LINDOKUHLE - flicka troligen född 1994. Varken hon eller mamman vet hur gammal hon är. Pappa 

försvunnen, mamma säljer grönsaker i Pongola. 11 personer i familjen. 5 barn går i skolan. Finns inte mat så 

det räcker.     

  SANDILE - pojke född 1990. Pappa sjuk, storasyster sjuk. mamma tvättar. Mamman: ”Det är som att leva i 

en mardröm att vara så fattig. Jag tvättar åt folk och får mina tio rand. Så kommer jag hem till en sjuk man 

och barn som alltid behöver något.” 

  SIBAHLE - flicka född 1989. Mamma arbetslös, pappa i fängelse.   

  LUCKY - pojke kanske född 1989, han vet inte. Mamma dog 1999. Pappan dog 2000. Gillar fotboll och 

grönsaker.  

  JUSTICE - flicka född 1991. 2006: Pappa död, mamma sjuk. Yngst av 5 barn.   

  BONISIWE - flicka född 1993. Pappa död, mamma säljer snacks. 5 barn i familjen.   

  FREEDOM - flicka född 1993. Pappa i fängelse, mamma arbetslös.   

  KHETHUKUTHULA - flicka född 1991. Mamma död, pappa försvunnen. Bor med Gogo som inte har någon 

pension men samlar ved som hon försöker sälja. 10 personer i familjen. Får mat en gång om dagen. Dricker 

bara te på kvällen.   

  SANELE - flicka född 1994. Bor med Gogo, moster och mamma, alla arbetslösa. En farbror som lägger ner 

rör hjälper dem med mat ibland. Familjen består av 25 personer som bor i fem rum. 4 barn går i skolan. Gröt 

till frukost, putu till kvällsmat, ingen lunch.  

 SNETHEMBA - pojke född 1994. Bor med Gogo, moster och mamma, alla arbetslösa. En farbror som jobbar 

som lärare hjälper dem med mat ibland.  7 personer i familjen, 4 i skolan.   

  SPHIWE - flicka född 1989. Mamma arbetslös. Familjen på 20 personer försöker leva av pappans pension, 

620 rand i månaden. 7 barn går i skolan.   

  STHEMBILE - flicka född 1990. Bodde hos morbror medan mamma jobbade på farm. Han dog. Bor nu med 

mamma, som förlorat sitt jobb men tvättar för att få in pengar. 5 personer i familjen. Ingen frukost, putu till 

lunch och middag.   

  NONHLANHLA - flicka född 1993. Bor med Gogo, som har temporära jobb. 6 personer i familjen. Får mat 

(putu, majsgröt) morgon och kväll.   

  SAKHISENI - pojke född 1994. Bor med mamma. Pappa död. 6 personer i familjen. Ingen mat.   

   Ja, så fortsätter det... Du som orkat läsa ända hit behöver inte tvivla på att hjälpbehovet är stort.  

   Det var bara några av dem som fått hjälp genom Anna-Karin och Zibuse. Många av dem är vuxna nu 

och har gått vidare i livet.  

   Hur deras liv än gestaltar sig så betyder hjälpen något - för den som redan fått och den som får.   

 


