
 
                   Göteborg 19/10-04 
 
 
Kära Ameliavän! 
 
Vi har nu blivit femtiofem! vänner som sedan juni sänt totalt 9000zar ( motsvarar nästan 2000 
kronor per månad) till en helt överväldigad Amelia. Hon kan inte med ord beskriva hur 
tacksam hon är. Att helt främmande människor, på andra sidan jordklotet, bryr sig om hennes 
barn och är villiga att dela hennes arbete, är något för henne ofattbart. 
Vad har pengarna används till? 
Främst har de gått till mat och elektricitet. Hon berättar att om elen stängs av så vet barnen att 
i slutet på månaden blir det ljust igen. Hon har också köpt nya sängar till de stora flickorna. 
Barnen ligger alla i tripp-trapp sängar. De minsta sover fyra i en säng, de något större två och 
bara de äldsta sover i egen säng. Hon ville gärna köpa något som kan bli en påminnelse om att 
de har fått en gåva från oss. Sängarna kallas nu ”the swedish beds”. 
För Amelia är vetskapen om att hon inte är helt ensam i sitt viktiga arbete en stor lättnad. 
 
När vi sist talades vid berättade Amelia att värmen kommit. Vintern tycks vara över och den 
28/9 hade de värmebölja. Barnen hade skollov och hon höll på att bli tokig på deras tjat om att 
få åka till stranden. På min fråga om stranden låg långt borta berättade hon att det var en 
halvtimmas resa med deras enda bil, en liten pick-up. För att få alla skolbarnen dit krävdes 
fyra resor och sedan skulle de ju hämtas också. Dessutom har endast en person körkort. 
Barnen skulle också behöva matsäck med sig. Vad hon inte sa men som jag kunde förstå var 
att kostnad för bensin och matsäck gjorde beslutet svårt. Hon vill ju så gärna att barnen skall 
ha ett så normalt liv som möjligt. Ett liv där det finns utrymme för utflykter .Att barnen tjatar 
visar att detta är ett hem som alla andra. Nästa gång jag ringer skall jag fråga hur det gick. 
Kanske vetskapen om våra bidrag gjorde att hon lät barnen få en dag på stranden. 
  
Om en månad åker Simons bror Martin till Kapstaden. Han kommer att hälsa på Amelia och 
förhoppningsvis videofilma henne och barnen. Hon får då en möjlighet att personligen tacka 
vilket hon så gärna vill.  
Om några dagar hoppas vi kunna skicka nästa bidrag och få fler nyheter från Amelia. 
 
Många varma hälsningar från Barbro och Simon 
 
 
  


