
HUTANO,	  ETT	  HEM	  SOM	  MEDFÖR	  LYCKA	  
Kontrasterna	  är	  stora	  mellan	  Sverige	  och	  Zimbabwe	  och	  trots	  detta	  lyckas	  ungdomarna	  på	  Hutano	  

uppskatta	  livets	  gåva	  mer	  än	  alla	  svenska	  barn	  tillsammans.	  Läkarna	  Lars	  och	  Kerstin	  Dahlin	  startade	  
projektet	  tillsammans	  med	  den	  internationella	  gruppen	  i	  Maria	  församling	  Helsingborg	  och	  detta	  gav	  
inte	  bara	  22	  barn	  ett	  hem,	  utan	  även	  en	  trygghet	  och	  en	  känsla	  av	  hopp,	  att	  livet	  faktiskt	  är	  en	  ganska	  
bra	  plats.	  Allt	  detta	  för	  endast	  18	  kronor	  per	  dag,	  mindre	  pengar	  än	  vad	  svenska	  ungdomar	  köper	  en	  

latte	  för	  i	  förbifarten	  varje	  dag.

Jag	  kliver	  in	  genom	  dörren	  till	  lägenheten	  i	  Hamilton	  house	  där	  prästerna	  Thèrese	  Andrée	  
Kjellström	  och	  Björn	  Kjellström	  bor	  tillsammans	  med	  familj.	  Jag	  är	  alldeles	  rosig	  om	  kinderna	  efter	  
den	  kyliga	  och	  raska	  promenaden	  jag	  nyligen	  tagit	  genom	  den	  kalla	  decemberluften	  men	  det	  
försvinner	  snabbt	  när	  jag	  möts	  av	  Therèses	  varma	  leende.	  Vi	  går	  stillsamt	  upp	  på	  ovanvåningen	  och	  
sätter	  oss	  vid	  det	  bruna	  köksbordet	  gjort	  i	  trä	  medan	  vi	  ser	  ut	  på	  de	  häftiga	  vågorna	  som	  sköljer	  över	  
Öresund.	  

Det	  var	  två	  läkare,	  Lars	  och	  Kerstin	  Dahlin	  som	  kom	  på	  idén	  till	  projektet	  under	  2010.	  De	  har	  jobbat	  
på	  Mnene	  sjukhus	  i	  Zimbabwe	  en	  större	  del	  av	  sina	  liv	  och	  under	  2011	  fattades	  beslutet	  om	  att	  den	  
internationella	  gruppen,	  som	  både	  Björn	  och	  Therèse	  tillhör,	  i	  Maria	  församling	  Helsingborg	  skulle	  
medverka	  i	  projektet.	  BeQintliga	  hyddor	  renoverades	  och	  nu	  Qinns	  det	  plats	  för	  22	  barn	  på	  Hutano.
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För	  endast	  18	  kronor	  per	  dag	  får	  barnen	  en	  boplats,	  gå	  i	  skolan,	  sjukvård	  och	  mat	  för	  dagen.	  Detta	  	  
tillsammans	  med	  övriga	  omkostnader	  uppgår	  till	  en	  totalsumma	  på	  cirka	  180	  000	  kronor	  per	  år.
-‐ Det	  Qina	  är	  att	  alla	  pengar	  Qinansieras	  av	  kollekt	  och	  månadsgivare.	  Kyrkan	  behöver	  alltså	  inte	  stå	  för	  
några	  kostnader	  utan	  det	  gör	  alla	  utomstående,	  säger	  Therése	  med	  ett	  leende	  på	  läpparna.	  

Nästan	  alla	  barnen	  på	  Hutano	  är	  HIV-‐smittade	  och	  en	  stor	  del	  av	  pengarna	  som	  kommer	  in	  går	  till	  
bromsmediciner.	  Trots	  de	  stora	  kontrasterna	  mellan	  svenska	  ungdomar	  och	  ungdomarna	  i	  Zimbabwe	  
när	  det	  gäller	  rikedom	  och	  fattigdom,	  klimat	  och	  levnadssätt	  är	  de	  ändå	  i	  grund	  och	  botten	  ganska	  lika	  
i	  sättet	  att	  vara.	  Många	  av	  ungdomarna	  på	  Hutano	  tycker	  att	  det	  är	  pinsamt	  att	  ta	  sina	  bromsmediciner	  
då	  man	  inte	  vill	  att	  andra	  ska	  veta	  att	  man	  är	  sjuk.	  Samma	  sak	  är	  det	  för	  ungdomar	  i	  Sverige	  som	  lider	  
av	  sjukdomar	  som	  t	  ex	  diabetes.	  Man	  vet	  att	  konsekvenserna	  kan	  bli	  stora	  om	  barnen	  inte	  tar	  sina	  
mediciner,	  därför	  Qinns	  olika	  stödgrupper	  och	  personer	  som	  ska	  försöka	  stötta	  barnen	  och	  få	  dem	  att	  
acceptera	  sin	  sjukdom.	  

Flera	  av	  barnen	  lider	  även	  av	  andra	  sjukdomar	  och	  de	  kan	  bli	  mycket	  allvarliga	  om	  barnen	  inte	  får	  
den	  läkarvård	  de	  behöver.	  Faith	  är	  ett	  av	  barnen	  på	  Hutano	  som	  lider	  av	  en	  annan	  sjukdom,	  hon	  lider	  
av	  en	  tumörsjukdom	  och	  behöver	  regelbundna	  operationer	  samt	  läkarundersökningar	  för	  att	  kunna	  
försöka	  bota	  sjukdomen.	  Therèse	  och	  Björn	  har	  betalat	  privat	  för	  att	  hon	  ska	  kunna	  genomgå	  
läkarundersökningar.	  Kudakwashe	  är	  också	  ett	  barn	  på	  Hutano	  och	  han	  föddes	  med	  klumpfot	  på	  båda	  
fötterna,	  detta	  har	  påverkat	  hans	  skolgång	  otroligt	  mycket	  och	  han	  går	  Qlera	  klasser	  under	  vad	  han	  
skulle	  gjort	  om	  han	  hade	  fått	  ordentlig	  läkarvård	  från	  födseln.	  Återigen	  kan	  vi	  spegla	  fattigdomen	  i	  
landet.	  

Faith	  	  	  	  	  	  	  	   Kudakwashe

När	  Therèse	  och	  jag	  har	  pratat	  ett	  tag	  hör	  vi	  dova	  steg	  i	  trappan	  och	  uppför	  kommer	  Björn	  med	  ett	  
lika	  varmt	  leende	  som	  jag	  möttes	  av	  tidigare.	  Trots	  att	  han	  har	  haft	  en	  vanlig	  men	  hektisk	  förmiddag	  
med	  dop	  och	  gudstjänster	  hälsar	  han	  på	  sin	  fru	  med	  en	  puss	  och	  på	  mig	  med	  en	  stor	  kram.	  Det	  är	  ett	  
kärt	  återseende	  och	  det	  tar	  inte	  lång	  tid	  innan	  han	  drar	  ut	  stolen	  bredvid	  Therèse	  för	  att	  slå	  sig	  ner	  vid	  
bordet	  tillsammans	  med	  oss.	  Samtidigt	  som	  rummet	  fylls	  av	  doften	  från	  nykokt	  Zoegas	  kaffe	  berättar	  
Björn	  att	  svenska	  kyrkan	  har	  varit	  aktiv	  i	  Zimbabwe	  i	  över	  100	  år,	  man	  har	  alltid	  sett	  det	  som	  en	  plikt	  
att	  hjälpa	  de	  som	  har	  det	  svårt	  om	  det	  så	  är	  i	  Sverige	  eller	  i	  andra	  delar	  av	  världen.	  Han	  förklarar	  också	  



att	  prästerna	  spelar	  en	  viktig	  roll	  i	  det	  ostabila	  landet	  eftersom	  politikerna	  blundar	  för	  HIV/AIDS	  
problemen	  och	  även	  för	  fattigdomen.	  Zimbabwe	  är	  ett	  av	  de	  många	  afrikanska	  länder	  som	  består	  av	  
stora	  kontraster	  mellan	  rika	  och	  fattiga,	  tyvärr	  är	  majoriteten	  dessutom	  fattiga.	  

Hur	  väljer	  man	  ut	  vilka	  som	  får	  en	  plats	  på	  Hutano?
- Eftersom	  behovet	  är	  så	  stort	  bland	  barnen	  i	  regionen	  måste	  man	  se	  vilka	  som	  har	  störst	  behov	  av	  en	  
plats,	  denna	  uppgiften	  har	  prästerna.	  Det	  Qinns	  även	  fall	  där	  myndigheterna	  ber	  om	  en	  plats	  för	  ett	  
barn	  ifall	  de	  anser	  att	  just	  detta	  barnet	  behöver	  det,	  berättar	  Björn.	  

- Vi	  önskar	  att	  man	  kunde	  ge	  alla	  barn	  möjligheten	  att	  få	  en	  plats	  på	  Hutano	  men	  behovet	  är	  alldeles	  
för	  stort	  och	  i	  dagens	  läge	  kan	  vi	  tyvärr	  bara	  ta	  emot	  22	  barn,	  fortsätter	  Therèse.	  

Trots	  att	  barnen	  på	  Hutano	  har	  det	  svårt	  och	  lever	  i	  extrem	  fattigdom	  är	  de	  bortskämda	  i	  
förhållande	  till	  andra	  barn	  i	  Zimbabwe.	  Hutano	  ligger	  bara	  några	  minuter	  från	  skolan	  vilket	  gör	  det	  
enkelt	  att	  ta	  sig	  dit	  medan	  andra	  barn	  har	  Qlera	  kilometer	  att	  gå	  varje	  morgon	  och	  eftermiddag.	  Det	  
korta	  avståndet	  gör	  även	  att	  barnen	  kan	  gå	  hem	  för	  att	  äta	  lunch	  mitt	  på	  dagen	  medan	  andra	  barn	  får	  
klara	  sig	  en	  hel	  dag	  utan	  mat	  på	  grund	  av	  det	  långa	  avståndet	  och	  svårigheterna	  att	  ta	  med	  sig	  mat	  
hemifrån.	  På	  Hutano	  har	  man	  även	  tillgång	  till	  el	  och	  vatten	  och	  även	  där	  ser	  vi	  skillnaden	  mot	  andra	  
familjer	  där	  man	  måste	  gå	  Qlera	  kilometer	  för	  att	  hämta	  vatten	  och	  även	  är	  utan	  el	  i	  hemmet.

Therèse	  berättar	  om	  de	  stora	  kontrasterna	  som	  hon	  upplever	  länderna	  emellan.	  Medan	  miljoner	  
människor	  i	  Afrika	  är	  utan	  dricksvatten	  kan	  vi	  bara	  öppna	  kranen	  och	  fylla	  glas	  efter	  glas.	  Men	  
samtidigt	  tycker	  hon	  att	  det	  är	  viktigt	  att	  påpeka	  att	  man	  måste	  förstå	  att	  det	  faktiskt	  är	  skillnad.	  Det	  
viktigaste	  för	  henne	  är	  inte	  att	  man	  låter	  bli	  att	  ta	  ett	  bad	  då	  och	  då	  utan	  att	  man	  skänker	  pengar	  till	  
just	  de	  länderna	  som	  behöver	  det.	  

I	  framtiden	  hoppas	  man	  att	  kunna	  fortsätta	  med	  projektet	  och	  ta	  emot	  nya	  barn	  när	  de	  som	  redan	  
bor	  där	  är	  stabila	  nog	  att	  klara	  sig	  själva.	  Kontraktet	  löper	  på	  4	  år	  i	  taget	  och	  allt	  handlar	  om	  
möjligheten	  Qinns	  att	  fortsätta	  täcka	  utgifterna	  via	  kollekt	  och	  månadsgivare,	  det	  mesta	  beror	  alltså	  på	  
oss	  medmänniskor.	  Ingen	  kan	  göra	  allt,	  men	  alla	  kan	  göra	  något.	  
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