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Kära Ameliavänner!
Jag har mer än en glad nyhet denna gång.
En vecka har gått sedan julbordet på Hällsnäs men minnet kvarstår. Det var en
sagolik kväll i en sagolikt vacker miljö med mat av högsta klass och högklassig
underhållning därtill. Då Robert bjöd på mat och dryck och musikerna fick
julbord som gage gick alla insatta medel till Amelia. D v s både från dem som var
på julbordet och dem som inte kunde komma, men ändå vill ge en extra julgåva.
I dagsläget har vi fått in 30 000 kr! Fantastiskt! Än en gång, tack Robert för
detta initiativ! För er som ännu inte upptäckt Hällsnäs rekommenderar jag å det
varmaste ett besök där.
Som om detta inte var nog fick jag i fredags ett meddelande från Lisette.
Öjersjö Brunn skola hälsar att efter en lyckad julbasar med Luciatåg och diverse
försäljning så kunde barnen räkna ihop vinsten till 17 000kr till Amelia !!! Barnen
är mellan 7-11 år och stolta över att kunna hjälpa Amelias barn. Kanske går
pengarna till skolavgifter.
Hälsningar från personalen genom Carina, Ninni, Helena, Bisse och Lisette, alla
Ameliavänner!
Det är verkligen så att vårt projekt hela tiden ger ytterligare ringar på vattnet.
Underbart! Stort tack till er alla i Öjersjö Brunn!
Amelia blev överväldigad och rörd när jag berättade om alla pengar som var på
väg. Hennes första ord var ”we will have a very good Christmas this year”.
Jag lovade framföra ett stort tack från Amelia och alla på Sakhumzi. Hon önskar
oss alla en riktigt god jul och skulle så gärna vilja tacka var och en personligen.
Pengarna kommer att gå till att betala skolavgifter men också till skoluniformer
för en del av dem är i trasor. Barnen ärver naturligtvis uniformer liksom andra
kläder. De kommer att bli glada när de vet att de kommer att ha hela uniformer
när skolan börjar igen. Med så mycket pengar kommer jag också att kunna ge
barnen lite extra samt betala elräkningen så att vi inte behöver oroa oss över
strömavbrott under jul.
Att kunna ge barnen lite extra är något som Amelia önskar att hon kunde göra
oftare. Hon vet att det är viktigt att varje barn får känna sig utvald emellanåt.
Innan vi sa adjö sa hon:
Det ni gör för oss betyder väldigt mycket, kanske mer än ni förstår. Fastän ni är
så långt borta känns det ändå som om ni är nära och stöder mig. Det gör att jag
känner mig mindre ensam när det känns tungt.
Tack för det här året kära Ameliavänner!
Julefrid och Nyårsfröjd önskar Simon och Barbro
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