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Tack kära Ameliavänner för era bidrag!
Jag har färska hälsningar från Amelia. Igår kväll ringde jag för att berätta att
5000 rand fanns på hennes konto. Hon blir alltid lika glad när jag ringer och det
är inte bara för pengarna. Hon blir rörd över att vi bryr oss om henne och
hennes barn och kan inte tacka oss nog.
Äntligen, säger Amelia, är våren här! Det betyder att förkylningar och
magsjukdomar minskar och läkarbesöken blir färre. Ett läkarbesök kostar
200rand (220 på helger) och innebär en bilresa på 20min. Det blir många resor
när förkylningar och barnsjukdomar härjar som värst.
Just nu är det skollov vilket alltid är tveeggat. Det är roligt att ha barnen
hemma men de behöver sysselsättning och det kostar. Dessutom äts det som vi
alla vet mer när man har ledigt. Amelia hoppas att Martin och Sophie kommer ner
snart för de brukar göra utflykter till stranden eller bio med en del av barnen.
Den enda gång de varit på bio var med dem. Dessvärre krävs det bil både för
stranden och för bion. Man skulle önska att barnen kunde ta sig till stranden
själva och bada och leka där hela dagen så som så många i vårt land kan göra.
Någon har räknat ut att: Chansen att födas i Sverige är mindre än chansen att
vinna 1 miljon. Tänkvärt.
Jag är mycket glad över att kunna berätta att vi har fått ett antal nya
Ameliavänner. Samtliga arbetar på en skola i Partille/ Öjersjö Brunn. Jag önskar
er alla välkomna till Amelias vänner. En av dem, Lisette Svensson, var tillsammans
med sin man Mikael och hälsade på Amelia i januari i år. Elever och lärare på
Lisettes skola hade samlat in pengar på basarer, loppmarknader och liknande för
ett projekt i Kapstaden, en fritidsverksamhet ”Come and Play” med 100-200
barn. Även Amelia och hennes barn fick del av de insamlade pengarna. Mikael har
gjort 4 resor till Kapstaden med elever från Hulebäcksgymnasiet, där han
arbetar. Skolan har länge haft samarbete med en ideell organisation där. Just nu
är en ny grupp ungdomar där och de planerar ett besök till Amelia för att lämna
över pengar som de samlat in. Fler resor kommer det att bli så Lisette och
Mikael kan vara vår förlängda arm till Amelia.
Amelia har också fått en gåva på 5500kr av Stig och Ulla Olsson som när de
firade sina födelsedagar bad gästerna att istället för presenter lämna en gåva
till Amelias barnhem. Tack för det initiativet. Jag vet att några av er skickat
minnesgåvor till Amelia när någon kär avlidit. Också det ett fint initiativ. Tack!
Med de extra pengarna denna månad hoppas Amelia kunna reparera taket till
datorskjulet så att de kan börja använda datorn igen.
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Amelia gläder sig över att hon nu har två fungerande bilar och ytterligare två
servicetillfällen på minibussen samt försäkringskostnader finns det pengar till.
Bilen står dessutom inlåst på natten.
Jag kan meddela att sedan Simon och jag besökte Amelia och barnen i maj 2004
har vi sänt 140.000 kronor ! Visst är det underbart att vi tillsammans
åstadkommit detta.
Från början var summan 2500 rand (ca 2300kr)/mån. Under detta år har vi
kunnat skicka 5000 rand varje månad. Tack för att ni hjälpt oss uppfylla vår
dröm. Att det dessutom genererat ännu mycket mer, som ringar på vattnet, kan
man bara vara tacksam för.
Tack för era små meddelanden på postgiroblanketterna….det värmer.
Många varma hälsningar från Barbro och Simon
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