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Kära vänner!
Till min stora glädje kan vi även denna månad skicka 5000 rand.
Amelia skickar mig alltid en bekräftelse på att pengarna kommit fram.
Så här skrev hon sist:
Dear Barbro & Simon, & all our wonderful friends,
Thank you for your assistance. It feels like we have been given a promotion and a
salary increase, because your regular donation is a great help to us. We have not
heard anything about the house project yet, but from what you say it seems
promising. Perhaps something will happen soon.
Love from Amelia & all the children
Jag har haft ett långt samtal med henne ikväll och hon är så tacksam över att vi
skickar pengarna direkt till henne. Hon har nämligen ännu en gång blivit lurad. En
stor summa pengar har samlats in av en församling i England. Pengarna skulle ha
gått till tillbyggnad eventuellt tillsammans med pengarna från KiV konserterna.
Nu har den person hon har kontakt med betalat en elräkning och ett lån men
något husbygge talas det inte om. Amelia kan inte ställa några krav utan bara
visa tacksamhet över vad hon får. ”I take what I get”
Jag tror att Amelia även oroar sig över de pengar Rotary skickat. Kommer de
henne tillgodo eller? Jag försäkrar henne att man kan lita på Rotary men det tar
tid när många är involverade.
Just nu är hennes största problem att combin behöver repareras för 12000
rand. På måndag börjar skolan igen och då behövs den för att köra barnen.
Men om vädret är bra kanske det går att få igång den gamla bilen.
Efter ett samtal med Amelia krymper mina egna problem (om de ens kan kallas
problem).
För ett tag sen fick jag av en Ameliavän ( Margareta Nordin) en stor bag full av
fina dockor, dockkläder, puzzel etc från en förskola. Jag har ännu inte sänt iväg
det eftersom kostnaden skulle bli ca 1500kr!! Om någon har kontakter och kan
ordna det hela på ett billigare sätt så hör av er till mig. Tack!
Med varma hälsningar Barbro och Simon
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