Att känna sig rik
har inget med pengar att göra
Vad får dig att känna dig rik? Är det samma saker över allt i världen? Nyfiken på när
kvinnor i Sydafrika känner sig rika gick Mari Dahl Adolfsson ut och pratade med några i
och runt East London. Hör deras röster.

Bharti Jugoo kom till East London från
Durban 2002. Ett av hennes barnbarn
behövde henne och eftersom resten av
familjen redan hade flyttat hit var det
inte svårt för henne att lämna sin hemstad. Hon lämnade ett jobb på ett stort
företag och blev mormor på heltid. Nu
är barnbarnen stora och går i skolan
och Bharti har startat en indisk butik
fylld med kryddor istället.
– Känslan av att vara rik finns hos
mig hela tiden. Ingen person med fyra
underbara barnbarn, två döttrar som
älskar mig och två härliga svärsöner
kan känna sig fattig, säger hon.
En enorm kärlek till leran och ett behov av
att få visa barn vilken gåva det kan vara att
arbeta med materialet är drivkraften för Eloise
Mogg i hennes arbete med kurser i keramik
för barn. Efter studier i geografi och arbete
för sanningskommissionen hamnade hon
som sekreterare på en keramikfabrik. Där
beslutade hon sig för att gå på konstskola.
– Kulturell stimulans och kulturella utmaningar gör att jag känner mig rik. När jag
känner att det finns en möjlighet att växa kulturellt. Det är en djupare känsla som stannar
kvar länge, någon slags självinsikt.
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Eurina Stowman sa upp ett välbetalt jobb på affärskedjan Shoprite och
startade ett mindre vårdhem där aidssjuka kan få krafterna tillbaka
eller dö med värdighet. Här får patienterna inte bara vila och mat,
utan också hjälp att uppsöka sjukhuset och kanske bli så bra att de
kan börja ta bromsmediciner.
– Jag känner mig som en miljonär nu. Det här är vad jag ville
göra och även om jag inte får någon lön känner jag mig rik.
Eurina får mycket uppskattning för det arbete hon gör. För ett tag
sedan blev hon utsedd till årets kvinna av en sydafrikansk radio
station och en matvarukedja.

Micky Xangwa vet inte om hon någonsin kommer att känna sig rik. Hon arbetar som per
sonalansvarig inom en enskild organisation.
Micky är gift och har två små barn. Pendlar en och en halvtimma varje dag. Och
menar att även den som är rik i pengar
måste gå upp tidigt på morgonen för att allt
ska fungera.
– Jag skulle vilja sitta i min fåtölj och bara
behöva trycka på fjärrkontrollen för att allt
skulle komma till mig. En känsla av total avkoppling, en andlig frid i sinnet där det bara
handlar om mig, det skulle kanske ge mig
en känsla av rikedom, säger hon.

Att ta emot kvinnor och barn som blivit utsatta för våld i hemmet är inte lätt. Zoliswa
Mayekaso ger dem en säng för natten i sitt
härbärge. Hon lyssnar på deras berättelser
och tröstar så gott det går. För Zoliswa har
rikedom inget med pengar att göra, men
hon känner sig inte rik i dag. Hon vill göra
mer.
– Jag kommer att känna mig rik när jag
känner tillfredsställelse i mitt hjärta. Jag vill
nå ut till kvinnorna och verkligen hjälpa dem
till ett bättre liv. Då kommer jag att känna
mig rik, säger hon.
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Ur tidskriften Södra Afrika nr. 6 2006.

Sedan Victoria Ntwenis man dog för tre år sedan har hon arbetat
som hemhjälp. Hon jobbar heltid med att städa, tvätta och hålla
i ordning. Hon bor i en förort flera mil från sin arbetsplats. Hon
sparar lite pengar varje månad. Hon har fem barn. Äldsta sonen
är över tjugo år, har flyttat hemifrån och arbetar. Han hjälper till om
det behövs extra pengar i Victorias hushåll.
– Att bli rik tar tid. Det måste det göra. Det som kommer fort, kan
också försvinna fort. Jag kommer att känna mig rik när jag klarat
av att ta mina barn till högre studier.

Det är stilla och tyst på farmen som Karen
Moerdyk tog över när hennes morbor dog.
Här driver hon en grönsaksmarknad och
restaurang. Grönsakerna kommer från den
egna farmen och några av grannfarmerna.
Här säljs också sylt, skorpor, chutney, bröd
och kakor från lokala förmågor.
– Jag känner mig rik när jag känner frid.
För mig är det en djupt religiös känsla. Det
är när jag känner att jag är där gud vill
att jag ska vara. Just nu är jag precis där.
Allting har fallit på plats här på farmen. Det
handlar inte om pengar eller om att lyckas,
utan om allt annat i livet.

