Amelias Vänner plusgiro 4146312-6 / bankgiro 356-1529

Kära Ameliavänner!
November och december har varit en tid fylld av aktiviteter för att uppnå
vårt 10-års jubileumsmål dvs inredning av förskolan samt en rejäl
julklapp till våra vänner. Julklappen har redan skickats så att man i god
tid kan inhandla vad som behövs för julfirandet.
Det har varit ett riktigt teamwork där alla Ameliavänner bidragit på sitt
sätt.
Här följer en uppräkning av allt som hänt:
Helena och Lisette tillsammans med barn och föräldrar på Öjersjö Brunn
skola gjorde det igen! En kväll med event resulterade i inte mindre än
30000kr. Helt fantastiskt - hur gör dem?
Vid Lazarusorderns gåsamiddag fick Lisette och Helena berätta om
Amelias vänner och ytterligare 6300kr kom in i kassan.
Roberts julbord på Hällsnäs blev som alltid mycket lyckat och kvällen
inbringade 27000kr och ytterligare 5000kr tillkommer från inköpta
presentkort.
Lotteriet vid julbordet gav 2000kr och gjordes möjligt tack vare Thorsten,
Dorothy och Tina.
Dorothy fortsätter sälja sina fina stickade alster där hela behållningen går
till Amelias vänner.
Mikael fortsätter oförtrutet med försäljning av Enjoyguiden.
I år blev det 77 stycken och 5775kr i vinst.
Cuben utbildning har också i år skänkt 5000kr.
Dessutom kan vi glädja oss åt alla extra julgåvor -stora som små.
Det är en enastående summa vi tillsammans fått ihop och vi bör kunna
känna oss stolta. Varmt tack till alla!

Också Amelia vill tacka och hon har fått hjälp med att skicka ett mail med
en hälsning till sina vänner i Sverige.
Dear friends
We as Sakhumzi Educare would like to thank you for everything you have
helped us with.
You are our pillar of strength because a hungry child is an unhappy soul with a
bleak future but with your help we have managed to turn that around.
Because a full stomach means a healthy mind and a bright future so these
children can be tomorrow´s leaders.
I´ve been blessed to have friends like you in my life who can extend a slice of
bread to feed many more. I`m thanking you from the bottom of my heart.
May God bless you all with more.
Merry Christmas and Happy New Year
Thanking you
Amelia Poswa
Jag bifogar en bild på skolbygget som byggare Abinose skickat. Enligt
Amelia återstår nu bara tak samt fönster och dörrar som redan
inhandlats.
Vi kan se fram emot fler bilder när Lisette och Mikael kommer hem från
sitt besök på Sakhumzi och Ekukhanyeni.
Om ni vill se hur det såg ut 2010 så kan ni gå in på vår hemsida
www.sakhumzifriends.org där Sören lyckats lägga in boken Sakhumzi- a
dream in Cape Town som Göran Håkanson gjorde efter vårt besök 2010.
Du finner den under fliken HUR DU BLIR AMELIAVÄN.
Tack alla Ameliavänner för ett fantastiskt år och för att ni fortsätter vara
ett stöd för våra vänner på Sakhumzi.
Nu återstår bara att önska er alla en riktigt God jul och ett Gott 2015.
Med de varmaste hälsningar
från styrelsen/Barbro

