
 
Nyhetsbrev 21 okt 2014 
 
 
Kära Sakhumzivänner! 
 
Julbord på Hällsnäs blir söndag 30 november kl 15.00. 
Notera att det är en vecka tidigare än det preliminära datumet.   
Vi hoppas naturligtvis att många har möjlighet att komma. 
 
Robert Säll bjuder ännu en gång in till ett riktigt traditionellt julbord i en 
miljö med anor från sekelskiftet. 
Var och en betalar efter egen förmåga och allt går oavkortat till 
Sakhumzi. Syftet är att få in en så stor summa som möjligt för att som 
tidigare år skicka en julgåva men också för att kunna hjälpa till att få 
skolbyggnaden inredd när den väl är byggd. 
Varför inte ge familj och vänner en oförglömlig kväll och samtidigt 
förbättra villkoren för barnen på Sakhumzi? 
För er som inte varit med tidigare läs gärna mer om Hällsnäs på: 
http://www.hallsnas.se 
Anmälan till julbord: barbrophipps@gmail.com eller ring 0708 399 369. 
 
Skolbygget har ännu inte kommit igång men det är möjligt att 
byggnadstillståndet nu är klart och då kommer den första utbetalningen 
från New Hope att överföras för inköp av material. New Hope håller på 
att samla in resterande summa och vill förmedla att de i dagarna lanserat 
sin adventskalender – deras största inkomstkälla - och vore mycket 
tacksamma om Amelias vänner också ville köpa den. 
Den kostar 100kr och finns på hemsidan www.newhope.se  - det är bara 
att gå in och klicka in beställningen. Man har också chans att vinna fina 
resor, bland annat till Zanzibar och New York! 
  
Barnen på Öjersjö Brunn skola kommer som vanligt att göra något för 
sina vänner på Sakhumzi.  
Helena och Lisette planerar därför en happening-kväll den 25/11.  
Dessutom kommer de den 1/11 föreläsa om Sakhumzi för Lazarusorden.   
 
För närvarande är telefonförbindelsen med Amelia av dålig kvalitet så 
det får bli långa sms istället. Möjligtvis kan en ny telefon vara lösningen 
och vi följer upp detta. 



 
 
Skönt att veta att Lisette, Mikael och Molly kommer att vara på Sakhumzi 
i december för att på plats se vad som händer och vad vi kan hjälpa till 
med. 
Dessutom kommer Eva Och Christer Lundh att ännu en gång vara i 
Kapstaden från mitten av januari och några månader framåt.  
Vid det här laget är Eva ett bekant ansikte på Sakumzi och god vän med 
Amelia. 
 
Även i år säljer Amelias vänner Enjoyguider till förmån Sakhumzi och 
Mikael håller i detta. Maila mikael.svensson@harryda.se om du vill 
beställa. 
Förra året såldes ca 60 guider vilka totalt gav cirka 5 000 kr till 
barnhemmets verksamhet.  
Gör din beställning så hör vi av oss när det är dags för leverans.   
Guiden kostar även i år 395 kr och börjar gälla omgående. Fram till 
31/12 ingår som vanligt bonushäftet för shopping, lämpligt att använda 
vid inköp av julklappar. 
 
Kom ihåg att vi finns på hemsidan http://www.sakhumzifriends.org som 
uppdaterats av Sören med samtliga nyhetsbrev och diverse annat samt 
länk till bloggen www.ameliasvanner.blogspot.se  
men också på facebook Amelias vänner/Sakhumzi friends. 
  
 
I Afrika finns ett uttryck Umuntu ngumuntu ngabantu som kan 
översättas med:  
En människa är en människa genom andra människor. 
Vi är en del av dem vi hör ihop med, och det är medmänsklighet som gör 
oss till människor, inte vad vårt intellekt förmår prestera eller vad jag som 
individ lyckas uppnå. Tänkvärt? 
 
  
 Varma hälsningar från Amelia och styrelsen/Barbro 
  
 
 


