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”Förändringar som blir till ljus” 
 
Förändring. 
Det här ordet har aldrig haft så mycket tyngd eller allvar som 
det här året. Vi har fått möta en nya vardag och nya utmaningar, 
men i denna ofrivilliga förändring tenderar människan att 
anpassa sig. Det ovanliga blir det nya normala. Även 
barnhemmet eller EGSS caringhome, som Mr Magdy Bassely 
gärna omnämner det som, har fått uppleva vad en vardag i en 
pandemi innebär. 
 
Idag finns 35 barn från 6 – 20 år på EGSS caringhome, där 26 
är under 15 år alla går i privata skolor. Resten studerar på 
universitet. Vi satsar mycket av våra insamlade pengar för att 
hjälpa barnen och ungdomarna med skolavgifter så att de kan få 
en god utbildning, som är en bra start i livet.  
 
 
Studier genomfördes under våren på EGSS caringhome fram till 
skolans sommaruppehåll. Under sommaren tycktes pandemin 
någorlunda vara under kontroll i Egypten och barnen begav sig i väg på konferenser och hajker. De besökte 
sina familjer och släktingar. Barnen är tillbaka i skolan igen trots att Egypten drabbades av en tuffare andra 
våg med stort antal insjuknanden. 
Under perioden har Mr Magdy sett till att begränsa besöken på EGSS caringhome och desinficeringar av de 
gemensamma ytorna har genomförts kontinuerligt. Ännu är inte vågen förbi, men lättnader har gjorts i 
vardagen för barnen, våra vänner i Egypten och vi lever i en förändring oavsett pandemistatus, ja det 
kvarstår. 
 
Mitt i allt får vi inte glömma att förändringar kan blir till ljus som får lysa upp. En av dem är de 
universitetsstuderande flickornas flytt från EGSS caringhome till en intilliggande byggnad. Där huserar ett 
hostel för andra studerande tjejer samt ett 
konferensutrymme. Tjejerna får möjlighet att lära 
sig hushålla och leva mer självständig, om än i en 
kontrollerad vardag. En möjlighet för dem att 
förbereda sig för livet utanför centrets väggar. En 
annan förändring är den som planeras ta vid uppe 
på taket till EGSS caringhome. Där organiseras och 
förbereds det att anlägga en liten trädgård med 
odling, lite hönor och en fiskodling. Ett steg till 
aktivitet för barnen på centret istället för de vanliga 
utanför centrets väggar.  
 
Den sista ljusglimten som skänks till oss är nyheten om att Rania nu har förlovat sig med kärleken i sitt liv. 
Rania är tjejen som har varit med från början uppe på Moqattam. Hon och hennes syster Nora var några av 
de första barnen så hon står många av oss väldigt nära. I flera år har hon haft ett inofficiellt förhållande med 
en kille från det närliggande området på Moqattam. De har båda väntat med förlovning, vilket oftast går fort 
i Egypten annars, för att Rania ville lära känna honom och för att de skulle bygga relationen med varandra 
genom Gud. Hon berättade också för mig att hennes mål är att få jobba på en högre position inom 
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polisväsendet då hon studerar en statsvetenskaplig inriktning på 
universitet. Och nu när hon närmar sig slutet av sina studier får hon 
äntligen visa sin kärlek officiellt i denna förlovning. Vi är många som 
gläds med henne och får se ännu en lyckosam historia slutas på EGSS 
caringhome. 
 
Vi befinner oss mitt i denna förändring men någonstans kan vi se hur 
ljuset strimmar igenom och ger oss visshet om att vi kan anpassa oss 
och finna andra vägar. Mörkret har inte övervunnit ljuset, det är vår 
visshet när vi istället för att resa till Egypten får ser varandra genom 
teknikens kanaler. 
 
 
De allra varmaste hälsningarna till dig, 
önskar Malin Åkvist via Den gode samariten 
 

Ett stort tack till alla sponsorer och medlemmar i DGSS 
som stödjer vårt caringhome!  
 
Vi önskar er alla en God Jul och ett Gott Nytt År! 


