
Hej kära medlemmar,  

 

Mitt namn är Alva Fåhraeus. Här följer en kort introduktion om mig:  

 

• Jag är 20 år gammal 

• Jag är född i Umeå, men har sedan jag fyllde fyra bott i Luleå 

• Jag har, så länge jag kan minnas, drömt om att arbeta som volontär 

 

För drygt två månader sedan gav Staffan Norin mig besked om att jag skulle få uppfylla min dröm. Jag 

skulle, som andra volontär i ACCESS historia, få åka till Kapstaden och arbeta på hos deras 

samarbetspartner Jeremy Wyngaard på projektet Life zone. Ett projekt som går ut på att tillsammans 

med andra volontärer hjälpa idrottslärarna på Wingfield Primary School att organisera 

idrottslektioner.  

 

Efter 40 timmar på resande fot, steg jag ur planet och möttes av 30 graders värme och strålande sol.. På 

flygplatsen mötte jag Jeremy, en fantastisk själ som ögonblickligen fick mig att känna mig som 

hemma.  

 

Redan dagen efter min ankomst började det jag sett fram emot så länge, mitt arbete. Klockan 8.15 blev 

jag upphämtad av en chaufför som körde mig och de andra volontärerna till skolan. Exalterad, nervös 

och lycklig klev jag, efter den 15 minuter långa bilfärden, in genom grindarna till Wingfield Primary 

School. Väl där blev jag överöst med leenden, frågor och kramar från eleverna. Vid det ögonblicket 

visste jag att mina fyra veckor på projektet skulle bli fantastiska!  

 

Sen den dagen har jag, under de 20 idrottslektioner jag hållit per vecka, träffat hundratals glada elever. 

Tillsammans har vi idrottat, skrattat och lärt oss nya saker. De minnen, den glädje och den kärlek 

barnen har gett mig kommer jag att bära med mig för resten av mitt liv. Förutom barnen, har jag även 

mina kollegor att tacka för att denna månad varit oslagbar.  

 

Idag, den 15e november, spenderade jag mina sista timmar på skolan. Trots att det kändes tungt att 

säga hejdå till alla barn och kollegor gick jag ut genom grindarna med lätta fotsteg och ett leende på 

läpparna. Obeskrivligt tacksam över att jag fått möjlighet att uppleva min dröm.  

  

Sist men inte minst vill jag tacka alla er som gav mig denna möjlighet. Tack till Staffan Norin och 

familj, tack till Jeremy och life zone, tack till ACCESS.  

 

Njut av bilderna. Jag hoppas att de förmedlar en del av den glädje och värme jag fått uppleva under 

min tid i Kapstaden.  

 

Ha det bra,  

 

Alva  

 


