Polite är 20 år, hans mamma dog när han var 12 år. Hans pappa åkte till SydAfrica 1993 när Polite
bara var 2-3 år men pappan kom aldrig tillbaka. Nu minns han inget av sin pappa, han har 2 syskon
en syster och en bror. Det var inte möjligt för Polite att gå färdigt gymnasiet eftersom det var ont om
pengar hemma. Efter att mamman dog fick Polite hjälp av sin fafar med skolavgifterna men tillslut
räckte det inte till alla barnen och han fick stanna hemma.
Thusanang inbjöd föräldralösa ungdommar till en kurs i klädsömnad då var Polite en av dem som
kom. Han lärde sig snabbt och blev bäst i klassen. Efter kursen fick han en symaskin att ta med hem
och han började laga kläder åt folk i byn. Eftersom han var så duktig och det gick bra sydde han sen
också skoluniformer. Det är alltid stor efterfrågan på uniformer eftersom det är obligatoriskt med
skoluniform i Zimbabwe. En av Thusanangs frivillig arbetare hjälper honom att sälja uniformerna på
marknaden.
Polite har inga kor eller och ingen åsna men han skulle gärna vilja skaffa sig getter nu när han tjänar
egna pengar. De förökar sig snabbt och man kan sälja av dem efterhand och på så sätt få ytterligare
en inkomst. Polite är tycker om fotboll och sport, tyvärr har han inte mycket tid kvar att ägna sig åt
foboll numera. Det finns ingen TV och ingen electricitet där han bor så han kan inte se några
landskampe heller.
Polite drömmer om en egen liten affär där han kan sy och sälja kläder. Vid sidanom vill han ha ett
litet jordbruk och odla sin egen majs. Nästa år vill han gå färdigt skolan, Thusanang har lovat ställa
upp med skolavgifterna eftersom hans inkomster fortfarande är ganska små. Polite är en ung man
med framtidsdrömmare och hopp. Han säjer att tack vare att han genom Thusanang fick chansen att
lära sig ett hantverk kan han nu klara sig själv. När vi kommer på besök visar han stolt upp vad han
gjort och hur han håller reda på inkomster och utgifter. Han ber oss komma igen, det är roligt när ni
kommer säjer han, jag vill att ni ska komma och se att jag lär mig mer och mer för varje dag.

Mrs Makhurane från Thusanang på besök, diskuterar med Polite om hur man håller reda på
inkomster och utgifter.

