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En kåkstad i Sydafrika

Här betyder svenskars 
insatser mycket

CARL-ERIK NORDSTRAND BOR i Mölle och har 
sin tandläkarmottagning i Nyhamnsläge. 
En dag i februari hörde han av sig till 
Möllekuriren och frågade om vi kunde 
skriva något om en stiftelse i Göteborg 
som samlar in pengar till en kåkstad 
utanför staden Pongola i Sydafrika. Den 
ligger i den nordöstra delen av landet, 
alldeles intill gränsen till Swaziland, se 
kartan.

Varför engagerar du dig i detta?

– Jag har varit med ganska länge nu 
och har sett vilken nytta pengarna gör i 
byn därnere, framför allt för barnen.

 – Allt är så konkret. Barnen får 
kläder så att dom kan gå i skola och äta 
sig mätta varje dag. Stiftelsens pengar 
används också till nya, bättre bostäder 
för familjerna, till fotbollar och mycket 
annat.

– Inte en krona tappas bort på vägen.
Arbetet därnere följs upp hela tiden. Jag 
är med i styrelsen och vi får rapporter 
löpande från Zibuse Mazeka, projektle-
daren på plats. Stiftelsens administra-
tionsomkostnader är minimala.

Men det finns ju många hjälpprojekt, 
och en del jobbar på ungefär samma vis. 
Så varför just det här?

– Det hängde ihop med att jag har en 
gammal kompis från tiden i Göteborg 
som hade börjat samla in pengar till den 
här kåkstaden i Sydafrika.

– Han heter Anders Nyberg och är 
ordförande i insamlingsstiftelsen. Hans 
syster, Anna-Karin Nyberg, arbetade på 
1990-talet som volontär i Afrika i en stad 
nära Pongola. 

– Där träffade hon Zibuse Mazeka, 
som då var polis. De blev kära och 1999 
gifte dom sig och flyttade till Ncotshane 
township, kåkstaden utanför Pongola. 
Tillsammans blev Mama Mazeka och

Av Christer Wallentin

Mister Mazeka de fattigas hjälp- 
are, välkända i hela Pongoladalen.

– Dom startade ett fadder- 
projekt där 150 barn kunde gå i  
skolan tack vare svenska faddrar.  
Dom drog också igång projekt som gäll-
de odling, vävning och djurhållning. 

– Många funktionshindrade barn 
gömdes undan av sina familjer och 
saknade både tillsyn och omvårdnad. 
Anna-Karin och Zibuse letade reda på 
en del av dessa barn och erbjöd dom en 
plats på ett nystartat dagcenter. Det blev 
snart ett barnhem där barnen fick bo 
dygnet runt, antingen under en begrän-
sad tid tills släktingar kunde ta hand om 
dom, eller tills dom blev 15 år.

Carl-Erik berättar att Anna- Karin fick 
en allvarlig cancersjukdom i början 
av 2000-talet. Hon arbetade på med 
biståndsarbetet och försökte i det längsta 
blunda för hur sjuk hon var, men i sep-
tember 2006 dog hon.

Insamlingsstiftelsen till minne av 
Anna-Karin Nyberg Mazeka bildades. 
Stiftelsen har i dag ett 60-tal månads- 
givare, men också sponsorer som ger 
små och stora belopp. 

Med dessa pengar har projekten i kåk-
staden utanför Pongola kunnat fortsätta. 
Zibuse har avancerat till poliskapten, 
men han har inte släppt uppgiften att 
hålla i biståndsprojekten.

Pongola
ligger 
här

Ett barn gick på en strand med tusentals 

sjöstjärnor runt fötterna. Överallt i sanden 

låg sjöstjärnor som hade spolats upp på 

land och höll på att torka ut och dö.  

Barnet plockade upp sjöstjärnorna en och 

en och slängde tillbaka dem ut i havet.

En vuxen kom förbi, trodde först att 

barnet höll på med den vanliga leken att 

få flata stenar att studsa mot vattenytan. 

När det stod klart vad barnet höll på med 

sa den vuxne:

Du slösar bort din tid! Det du gör betyder 
inget, det finns miljoner sjöstjärnor på 
världens stränder och du kan ändå aldrig 
rädda alla!

Barnet tittade lugnt på den vuxne, tog 

upp ännu en sjöstjärna och sa:

För den här blir det skillnad!

THE STARFISH LEGEND

På Facebbook

facebook.com/nybergmazekastiftelsen

Stiftelsens hemsida

nybergmazekastiftelsen.se

Betala till
Bankgiro 868-3849

Swish 123 224 5041

Månadsgivare
För den som vill bli månadsgivare finns det 

en »medgivandeblankett« att ladda ner under 

fliken Stöd oss på hemsidan.

Frågor
Ring Carl-Erik Nordstrand 

070-232 20 37 

KONTAKTUPPGIFTER

Lunchdags Skolbarnen äter ute i det fria.  
Foto Zibuse Mazeka

En Gogo-familj En Gogo är en mormor eller farmor som tar hand sina 
barnbarn efter att föräldrarna har dött. Här står Gogo Simelane med hela 
sin stora barnaskara framför sin gamla bostad. Foto Zibuse Mazeka

• 350 barn får en skoluniform, vilket möjliggör att att de kan gå i skolan.

• 150 skolbarn får regelbunden matutdelning.

• Ett 30-tal familjer har flyttat från fallfärdiga skjul till nya bostäder. De är enkla, 
men stabila.

• En av områdets fattigaste och minsta skolor byggdes av föräldrar sedan flera 
barn hade dödats i trafiken på väg till sin förra, längre bort belägna skola. Den nya 
skolan har fått klassrum, toaletter och bollplan.

• Regelbundna stormöten och rådslag med townshipets äldste hålls på bistånds- 
centret. Där pågår också andra aktiviteter, till exempel ett barnbibliotek med  
böcker på zulu och engelska och kurser i sömnad.

• Från januari 2018 delas matransoner ut till några av townshipets fattigaste 
familjer.

• Ungdomar engageras i idrott, dans och teater. Under 2018 startar en ledarut-
bildning för tjejfotboll. 

VAD SOM PÅGÅR FÖR NÄRVARANDE

Gogo-hus byggs med hjälp av pengar från insamlingstiftelsen. Husen är 
enkla, men stabila, och de innebär en stor förbättring av en Gogo-familjs 
levnadsstandard. Foto Zibuse Mazeka

Stormöte Hjälppro-
jekten bygger på att 
byborna är delaktiga. 
Foto Margareta 
Bremertz

Paret Mazeka sågs 
inte med blida ögon 
av alla. Det sydafri- 
kanska samhället 
präglas alltjämt av 
apartheidtiden. Foto 
Agneta Holm
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