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Kära Ameliavänner, god fortsättning på det nya året! 
 
Här kommer senaste nytt från Lisette och Mikael som besökte Amelia 
och barnen i julas: 
 
Projektet att stötta Amelia och barnen på Sakhumzi känns i allra högsta 
grad meningsfullt! Vi var på Sakhumzi/Ekukhanyeni vid två tillfällen. Vår 
känsla är att utvecklingen går framåt och är positiv! 
Boendehuset S känns som ett ombonat och trevligt hem. Rent snyggt 
och funktionellt, ca 30st boende i huset.  
Grannhuset hade brunnit ner en vecka innan vi kom och det var 
dramatiskt och skrämmande för alla inblandade när detta hände. Amelia 
fick i samband med branden oförutsedda kostnader som vi på plats 
kunde hjälpa till med.  
På Ekukanhyeni har det hänt grejer! En frivilligorganisation har hjälpt 
Amelia att bygga upp 5 fina baracker att ha som klassrum.  
De hade också anlagt stora gräsytor och lagt stenplattor utanför, riktigt 
fint!  
En barack innehöll en diskbänk och gasolplattor. Dock saknas gasol, 
skåp och kyl och frys samt möbler i alla hus. Mellan husen hade man 
gjort tak så att det gick att få skugga.  
Amelia har som mål/önskan att studenter från Universitetet som håller på 
att utbilda sig till förskollärare skall komma och göra praktik hos 
henne. En del av Amelias ungdomar/vuxna bor även i små enkla hus på 
tomten.  
Huset som New Hope, reseindustrins barnfond sponsrat har kommit en 
bit på väg. Huset blir ca 40 kvm och kommer att bl.a. innehålla två 
toaletter.  
Det nya staketet ramar också in hela Ekukhanyeni på ett fint sätt. 
Tomten är i dagsläget stor! Det fanns också en stor yta till att anlägga 
trädgård/odling på tyckte Mama Amelia. 
Amelia kändes stark trots sin sviktande hälsa. Barnen upplever vi trygga, 
kreativa, tacksamma och sociala trots deras utsatta situation. Vi åkte 
därifrån med en bra känsla! Det vi alla gör, gör skillnad!  
 



Tre bilder bifogas - Amelia och Lisette, nya baracker samt Sakhumzi 
bakom resterna av grannhuset. Fler bilder finns på vår blogg 
www.ameliasvanner.blogspot.se 
 
För er som inte läst artikeln ”Året som gav ny syn på livet” i GP så kan vi 
berätta att den handlade om familjen Grell och deras upplevelse i 
Sydafrika. Familjen hade önskat att man skulle fokuserat mer på 
Sakhumzi men GP Namn-artiklar skall ha fokus på västsvenskar som 
utmärkt sig på något sätt. Trots det lyckades man få med Sakhumzi och 
foto på Amelia och mamma Marie. Bra jobbat! 
Familjens äventyr kommer också att bli bok där en del av behållningen 
kommer att gå till Sakhumzi.  
Bra budskap i artikeln ”En märkeströja i Sverige motsvarar en 
månadslön för en familj i kåkstaden”. 
 
Just nu och fram till april har vi återigen Ameliavänner på plats i 
Kapstaden och vi kommer att få fler rapporter om livet på 
Sakhumzi/Ekukhanyeni.  
 
 
Och så var det återigen dags för medlemsavgiften för 2015 som vi 
noterat att många av er redan satt in och det tackar vi för. 

Vad som krävs av en ideell förening är som ni vet medlemsregister samt 
medlemsavgift. 
Medlemsavgiften är 100kr/person eller 200kr/familj. Om ni nyligen blivit 
Ameliavänner så behöver ni såklart inte betala nu.  
Snälla, skriv att det gäller medl. avg. så att jag kan föra in det i 
medlemsregistret.  
Vi kan inte anta att alla bidragsgivare också ser sig som medlemmar. 
Ni vet väl att som medlem har ni möjlighet att rösta på årsmötet. 
 
Om det känns som mycket pengar så kan ni minska ert bidrag med 
motsvarande summa för allt går ju ändå till samma ändamål.   
Kom ihåg att man kan vara enbart medlem och ändå få nyhetsbrev och 
erbjudanden. 
För registret behöver vi era hemadresser, så om ni vet med er att ni inte 
lämnat mig den är jag tacksam för ett mail till barbrophipps@gmail.com 
eller ett samtal till 0708 399 369. 
 
Vi hälsar nya medlemmar varmt välkomna. 
  
Med de varmaste hälsningar 
från styrelsen/Barbro 
 



 


