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Kära vänner! 
 
Jag talade med Amelia häromkvällen och som vanligt uttrycker hon sin 
tacksamhet över att vi fortsätter att vara hennes och barnens vänner. 
Varje månad vet hon att 2500 rand kommer in på kontot. Denna månad blev det 
4500 rand då kören Espiro överlämnade 2300kr från sin konsert på Artisten i 
sept. Tack Espiro och Eva Niste och tack till er som lämnade en gåva till Amelia. 
När jag berättade om Espiros gåva sa hon att hon och barnen alltid kommer att 
minnas när kören kom dit och sjöng för dem.  
Pengarna kunde inte ha kommit mer lägligt eftersom bilen behövde repareras. 
Sommarlovet har just börjat men bilen behövs lika mycket då. Mat måste 
inhandlas och barnen hoppas ju på några utflykter till stranden. 
Amelia är som vanligt glad över att ha barnen hemma men hon vet att det går åt 
mer pengar. Julen står ju också inför dörren så jag skickar allt vi har på kontot 
ca 4000kr nu i december och hoppas att vi får in tillräckligt till överföringen i 
slutet av januari. 
Jag har förstått att många skulle önska att vi kunde skicka presenter av något 
slag. På min fråga om vad som skulle behövas ger Amelia svaret att visst skulle 
barnen behöva bl. a förskolematerial, de minsta är flest till antalet och får minst 
stimulans. Men hon betonar att hon inte kan klara sig utan de pengar vi sänder. 
Men skulle någon ha idéer om hur vi kan få tag på lämpliga saker att skicka så hör 
av er så löser vi det på något sätt. Simon och jag hade en tanke om att Lego 
kunde vara en idé eller kanske robusta pussel. 
På min fråga om hur byggprojektet, för henne och tonåringarna, förlöper 
berättade hon att till det ursprungliga huset på 6x6m2 (skall delas så det blir 1 
rum och kök) blir det två rum, ett på 6x6m2 och ett något större. Tanken hade 
varit ytterligare ett rum men tomten är inte tillräckligt stor. Hon är ändå väldigt 
nöjd men det som blir. 
Jag hoppas att allt är klart innan det blir kallt igen. Det är kylan som är värst 
enligt Amelia. Men just nu är vintern över och värmen är tillbaka även om det 
regnar en del. Tyvärr har Amelia haft en kraftig infektion i vinter och sedan 
några månader har hon tinnitus. Med tanke på den stora barnaskaran och hög 
ljudnivå kan man bara hoppas att det är övergående. 
 
Amelia bad mig särskilt framföra varma julhälsningar till alla sina vänner i 
Sverige. 
Från maj 2004 t.o.m. dec 2006 kommer vi att ha skickat drygt 100 000kr !!! 
Ensam kan man kanske inte göra så mycket men tillsammans…. 
  
Simon och jag önskar er alla en fridfull och fröjdefull jul  



  
 
 
 


