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Kära Ameliavänner! 
 
Jag talade med Amelia för någon vecka sedan för att kolla att pengarna kommit 
fram. Hon lät lite hes för hon hade fått en ”summercold”. Det är nu riktigt varmt 
ca 30°C. Hon berättade att de hade haft besök av tio ungdomar (från Hulebäck 
gymnasiet) som var så trevliga. De var där i flera timmar och lekte med barnen, 
filmade och intervjuade Amelia. De ville veta allt om hur verksamheten startade. 
Hon lät väldigt förtjust över uppmärksamheten.  Stolt berättade hon att de över 
huvudtaget inte kunnat komma ut om inte hon kunnat erbjuda skjuts. ”Tack vare 
den fina minibussen vi fick kunde jag be Jashia som har körkort (and is an 
exellent driver) att både hämta dem och köra dem tillbaka. Och de satt väldigt 
bekvämt.” De går ingen lokaltrafik till kåkstäderna och det kan vara svårt att få 
någon att köra dit, av rädsla helt enkelt. 
Till Amelias stora glädje och förvåning lämnade ungdomarna en gåva på 10 000 
rand som de samlat ihop själva genom försäljning etc. Fantastiskt! 
 
Ytterligare fler Ameliavänner önskas välkomna. Tack Lisette! 
Lisette berättade att på hennes skola visade man på FN-dagen vår ”Amelia dvd” 
och samtalade med skolbarnen om hur det kan vara att leva som de barnen gör.  
Det har beslutats att hälften av intäkterna vid nästa basar skall gå till Amelia. 
 
Det märks på plusgirot att vi blivit fler. Redan nu i början av månaden finns det 
5000kr där. Det kan kanske vara någon som redan sänt pengar för julgåvan 
(julbordet) men ändå. Särskilt tack till er som inte kan komma på julbordet men 
skickar julgåva. 
Vad gäller julbordet på Hällsnäs är intresset så stort att vi inte vågar skriva upp 
fler på listan. Robert skall ge mig besked nu i veckan om maxantal. Om någon som 
redan anmält sig är osäker på om ni kan komma så är jag glad att få veta det. Det 
är underbart att så många kan och vill eftersom syftet med det hela är att 
kunna skicka en rejäl gåva till jul. Vi äter gott och blir underhållna men betalar 
inte till Robert utan till Amelia. Dessutom är det roligt att få en chans att möta 
fler Ameliavänner. Det är tillsammans vi uppnått resultat. Personligen ser vi fram 
emot att få hälsa på alla som vi ännu inte träffat. 
  
Många varma hälsningar från Barbro och Simon 
 
  
  
 


