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Klockan börjar närma sig.8.på.morgonen.och.
hettan. har. redan. lagt. sig. som. en. tryckande.
mantel.över.de.små.plåtskjulen..Snart.kommer.

de.minsta.invånarna.i.slumområdet.Katutura,.som.lig-
ger.strax.utanför.Namibias.huvudstad.Windhoek,.att.
samlas.för.att.få.det.ena.av.dagens.två.mål.mat.på.sopp-
köket.Home.of.Good.Hope..

Monica Imanga. startade.
Home. of. Good. Hope. 2007. till.
minne. av. sin. sextonåriga. dotter.
som.hon. tidigare.det. året. förlo-
rat. i. AIDS.. Till. soppköket. kom.
på. den. tiden. ett. 40-tal. barn. för.
att.få.ett.lagat.mål.mat.om.dagen..
Då.var.Home.of.Good.Hope.bara.
en.liten.sandplätt.vid.sidan.av.en.
bilväg,.mitt.i.det.fattiga.Katutura..
Här. plockade. Monica. varje. dag.
fram. små. plaststolar. till. barnen.
att.sitta.på..De.som.inte.fick.nå-
gon. sittplats. fick. slå. sig. ner. vid.
vägkanten.. Ur. grytor. som. hon.
fraktat. från. hemmet. i. taxi. ser-
verade.hon.Pap,.en.gröt.gjord.på.
majsmjöl,.och.till.det.en.enklare.soppa..Ordningsreg-
lerna.är.enkla..De.små.barnen.får.mat.först.och.hjälp.av.
de.större..För.många.av.dessa.barn.var.detta.det.enda.
mål.mat.de.fick.den.dagen..De.flesta.visade.tecken.på.
malnutrition.och.vitaminbrist..

Gemensamt.för.dessa.barn.är.att.de.alla.lever.under.
påtagligt.fattiga.förhållanden..Många.har.förlorat.en.el-
ler.båda.föräldrarna.i.AIDS.och.flera.av.dessa.barn.är.

själva.smittade..De.barn.som.är.sjuka.i.HIV/AIDS.får.
bromsmediciner.gratis.på.det.lokala.sjukhuset..Dessa.
mediciner.måste.dock.tas.i.samband.med.mat..Dess-
värre.är.det.inte.någon.självklarhet.att..de.får.mat.varje.
dag.

Stora klyftor
Ser. man. till. BNP. per. capita. är.
Namibia. ett. medelinkomstland.
och. enligt. statistiken. betydligt.
rikare. än. många. andra. länder. i.
södra. Afrika.. Men. bakom. detta.
döljer. sig. stora. inkomstklyftor. (i.
synnerhet. i.Windhoek).och.över.
hälften.av.befolkningen.lever.i.fat-
tigdom.. Arbetslösheten. ligger. på.
35%.och.var.femte.vuxen.är.drab-
bad. av. HIV/AIDS. (www.sida.se/
svenska/lander--regioner/afrika/
namibia/utvecklingen-i-nami-
bia).. Ovanstående. siffror. bygger.
på. hela. befolkningen. i. Namibia..
Arbetslösheten.och.andelen.drab-
bade. av. HIV/AIDS. tros. vara. det.

dubbla. i.Katutura..Enligt.Monica.finns.det. inga.rika.
människor. i.Katutura..Det.bor. inte.heller.några.vita.
människor. här.. De. bor. inne. i. Windhoek. i. områden.
där.varuhus.och.privata.sjukhus.avlöser.varandra..Här.
skiljer.sig.vården.drastiskt. från.sjukhuset. i.Katutura..
De.flesta.vita.människor.som.kommer.till.Katutura.har.
åkt.med.så.kallade.Township tours..Organiserade.turer.
i.bussar.med.galler.för.fönstren..
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Människorna.i.Katutura.bor.tätt.i.små.skjul.och.få.
har.tillgång.till.el,.rinnande.vatten.eller.toaletter..Bris-
tande. hygien. och. trångboddhet. gör. att. infektioner.
sprider.sig.lätt..Många.har.besvärliga.ögoninfektio-
ner.och.i.barnens.hårbottnar.har.svampinfektioner.
fått.fäste.

Första.gången.jag.besökte.Home.of.Good.Hope,.
2009,.var.det.detta.jag.möttes.av..Jag.hade.haft.praktik.
i.ett.par.veckor.på.det.statliga.sjukhuset.i.Katutura,.
och.fick.möjlighet.att.besöka.Monica.och.barnen..Jag.
blev.rörd.av.Monicas.otroliga.engagemang.för.dessa.
barn.och.beslutade.mig.för.att.försöka.hjälpa.till..

Efter.avslutad.sjuksköterskeexamen.beslöt.jag.mig.
för.att.tillsammans.med.två.vänner.åka.tillbaka.till.
Namibia..Denna.gång.stannade.vi.på.Home.of.Good.
Hope.i.tre.månader..Med.oss.i.bagaget.hade.vi.pengar.
som.vi.samlat.ihop.hemma.i.Sverige..Tack.vare.dessa.
pengar. kunde. vi,. med. hjälp. av. lokalbefolkningen.
och.några.godhjärtade.byggnadsingenjörsstudenter,.
bygga.det.hus.som.idag.är.hjärtat.av.Home.of.Good.
Hope..Vi.köpte.även. in.möbler,. leksaker.och. skol-
material..I.detta.hus.får.barnen.sedan.2010.två.mål.
mat. och. dagen,. frukt. och. vitamintillskott.. Hit. kan.
barnen.även.komma.för.att.få.läxhjälp,.eller.bara.ha.
ett.tryggt.ställe.att.vara.på.efter.skolan..Antalet.barn.
växer.från.dag.till.dag..I.dagsläget.kommer.runt.350.
barn. till. soppköket.varje.dag,.och.majoriteten.äter.
här.två.gånger.per.dag..

Sedan.januari.2011.kommer.även.riktigt.små.barn.
till.Home.of.Good.Hope..Ett.stort.lager.mjölkersätt-
ning.och.blöjor.har.köps.in.till.områdets.minstingar..
Om.mamman.är.HIV-smittad.avråder.myndigheter-
na.henne.från.att.amma..Men.mjölkersättning,.blöjor.
och.annat.ett.spädbarn.behöver.är.dyrt..

Detta. har. lett. till. ännu. ett. stort. problem,. baby 
dumping..Unga.kvinnor,.många.nästan.barn.själva,.
känner.sig.tvingade.att.lämna.ifrån.sig.sitt.nyfödda.
barn..Ofta. lämnar.de.det.utanför.en.kyrka.eller. så.
lämnar. de. barnet. på. sjukhuset. om. de. fött. det. där..
Men.Monica.vet.även.flera.fall.av.spädbarn.som.blivit.
lämnade.i.en.soptunna.eller.vid.en.vägkant..I.många.
fall.upplever.dessa.flickor.en.sådan.skam.att.de.har.
blivit.gravida.utanför.äktenskapet.att.de.rymmer.un-
der. graviditeten. och. återvänder. till. sin. familj. först.
efter.att.barnet.är.fött..I.andra.fall.slänger.föräldrarna.
ut.flickan..Abort.är.olagligt.och.preventivmedel.svåra.
att.få.tag.på..

Monica.sätter.upp.lappar.i.området.för.att.nå.dessa.
unga.kvinnor.och.uppmanar.dem.att,.om.de.tänker.
lämna.ifrån.sig.sitt.barn,.lämna.det.till.Home.of.Good.
Hope...Monica.tar.då.hand.om.barnet.tills.dess.att.de.
sociala.myndigheterna.kan.ta.över..I.andra.fall.har.
Monica.lyckats.övertyga.mamman.att.behålla.barnet..
Hon.kan.då.komma.till.Home.of.Good.Hope.och.få.
blöjor.och.andra.nödvändigheter,.samt.råd.och.stöd.
från.Monica.och.andra.mammor.som.kommer.dit..
Ett.exempel.är.en.ung.flicka.vid.namn.Bianca.och.
hennes.bebis.Rodriguez..Bianca.har.blivit.utslängd.
av.sina.föräldrar.och.tvingats.prostituera.sig.för.att.
överleva..Hon.är.smittad.med.HIV.och.har.ofta.svåra.

infektioner.. Hon. har. vid. två. ti-
digare. tillfällen.blivit.gravid,. fött.
barnen. på. egen. hand. och. sedan.
lämnat. dem. utanför. en. kyrka..
Nu.har.hon.Rodriguez,.idag.ett.år.
gammal..Monica.hörde. talas.om.
Bianca.och.har.ordnat.att.hon.och.
Rodriguez.får.bo.hos.en.äldre.dam.
i.området..Home.of.Good.Hope.
betalar.alla. levnadskostnader. för.
Rodriguez. och. Bianca. får. varje.
dag.mat.på.Home.of.Good.Hope.

Efter.att.vi.återvänt.hem.till.Sverige.har.vi.fortsatt.
samla.in.pengar.som.bekostar.ett.av.de.två.målen.mat.
som.barnen.får.varje.dag,.frukt.samt.vitamintillskott..
Av.svenska.medel.bekostas.även.skolgång,.skolmate-
rial.och.skoluniformer..

Jag.har.sedan.dess.hunnit.med.ytterligare.en.resa.
till. barnen. på. Home. of. Good.
Hope.. Situationen. för. dessa. barn.
har.tack.vare.Home.of.Good.Hope,.
stödet. från. Sverige. och. Monicas.
engagemang. blivit. mycket. bättre,.
men.det.finns.fortfarande.mycket.
kvar.att.göra..Och.Monica.är. full.
av.idéer..Tillsammans.med.sin.son.
Peacemaker.har.hon.startat.aktivi-
teter.för.barnen.efter.skolan.såsom.
läxhjälp.och.organiserade.fotbolls-
turneringar.. De. har. även. organi-
serat. utflykter. för. barnen,. bland.
annat.till.en.park.där.det.finns.en.
badbassäng.. Några. av. barnen. var.
till.en.början.tveksamma.till.både.
poolen.och.de.stora.gräsmattorna..
De. hade. ju. aldrig. tidigare. sett. så.
mycket.vatten,.eller.gräs.heller.för.den.delen..Efter.att.
de.varsamt.fått.närma.sig.vattnet.med.trygga.Monica.
vid.sin.sida.blev.denna.utflykt.så.klart.en.succé,.och.
säkert.ett.minne.för.livet.för.många.av.barnen..Mo-
nica.ordnade.även.en.julfest,.med.en.julgran.i.plast.
och.god.mat.till.alla.barnen..Som.avslutning.fick.alla.
barnen.varsin.julklapp..

Vi.hoppas.att.i.framtiden.kunna.
utveckla. det. som. i. nuläget. är. ett.
soppkök. kombinerat. med. skola.
och. dagcenter. till. att. även. kunna.
vara.ett.barnhem.för.de.barn.som.
saknar. ett. tryggt. hem.. Inom. en.
snar.framtid.vill.vi.kunna.köpa.en.
mer.barnvänlig.bit.mark.i.samma.
område. att. flytta. Home. of. Good.
Hope. till,. och. att. det. här. ska. gå.
att. ordna. fungerande. avloppssys-
tem. och. tillgång. till. friskt. vatten..
Drömmen.för.framtiden.är.att.ge-
nom.att.finnas.där.som.fritidsgård,.
men.även.när.det.behövs.som.jourhem.eller.barnhem,.
kunna.vara.en.trygg.plats.för.dessa.barn.som.lever.i.en.
annars.otrygg.del.av.världen..

Monica Imanga och baby Rodriguez


