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Kära vänner!
Här kommer senaste nytt om våra vänner i Kapstaden.
Vi har kunnat skicka 2500 rand de senaste gångerna tack vare generösa bidrag.
Att kronan och randen närmat sig varandra hjälper ju också.
Amelia uppskattar enormt mycket vårt stadiga bidrag varje månad. Det gör att
hon oroar sig mindre. Tyvärr såg jag på nytagna bilder att hon åldrats betydligt
sedan vi sågs för två år sedan. Hennes hälsa är inte den bästa och oro hjälper ju
ingen. Jag har nu fått veta att hon är 65år. Så allt vi kan göra för att minska
hennes oro förbättrar förhoppningsvis hennes hälsa.
Ytterligare hjälp kommer från överskottet från vårkonserterna samt ett bidrag
från Rotary. Den glada nyheten är att pengarna räcker till tillbyggnaden som jag
berättade om i förra brevet.
Det blev totalt 115 000kr!!!
Amelia är förstummad och överlycklig. Hon kan till slut få det lite ”lugnare”
säger hon, när tonåringarna och hon kan bo för sig. Småttingarna får så huset
för sig själva och lite mer av förskoleverksamhet kan bedrivas där.
Göran har förmedlat kontakt mellan sin Rotaryklubb och en Rotaryklubb i
Kapstaden. Dessa kommer att se till att pengarna kommer Amelia till del på
bästa sätt. Själva arbetar de ju utan ersättning. Amelia är glad över att
människor som hon litar på håller i det praktiska. Rotaryklubben i Kapstaden är
förtjusta över samarbetet med en svensk Rotaryklubb. De vill komma igång så
fort som möjligt.
Så en eloge till alla er som på olika sätt medverkat till att göra detta möjligt.
En liten fågel har viskat att en Ameliavän, Anki i Konsertkör i Väst, hade ett
rejält finger med när beslut togs om vart insamlade medel skulle gå. Tack Anki!
Av Eva Niste har jag fått veta att lördagen den 30 sept kl. 15.00 ges en
färgsprakande konsert för hela familjen på Artisten. Det blir sydafrikansk
musik på svenska med körer musiker och tankar kring mötet med
regnbågsnationen i syd. Förslag till frivillig gåva till Amelia (förutom entrén) och
adressen till hennes hemsida finns med i Artistens program i år.
Jag hoppas vi ses där. Tack Eva!
Eva och hennes kör Espiro är Ameliavänner och gladde Amelia och barnen med
ett besök i februari i år.
Gåvor av olika slag fortsätter att spridas som ringar på vattnet. I somras fick
jag glädjen att träffa Torbjörn och Laura Selander, vänner till Lill Lindfors.
Torbjörn är frilansjournalist och de bor i Kapstaden men var på besök i Sverige.

Göran sammanförde oss och vi pratade om hur vi på bästa sätt kan hjälpa Amelia.
De hade redan besökt både Amelia och Rotaryklubben och var imponerade av det
arbete Amelia gör och av hennes person.
Hon tyckte att de var underbara människor och vill gärna ha dem som
stödpersoner. Jag instämmer till fullo. Torbjörn har redan planer på att skriva
en artikel i tidningen Amelia. Han hoppas att det kan kombineras med en
insamling till Amelia.
Som ni ser tycks detta projekt finna nya väger alltefter det att nya personer
tillkommer. Visst är det underbart.
Många varma hälsningar
Barbro och Simon

