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Nyhetsbrev 8 september 2015
Kära Ameliavänner!
Ni kanske undrat varför det inte kommit några nyheter under sommaren.
Orsaken är den att för Amelia och barnen är vintern inte så händelserik
utan man kämpar med kylan, regnet och vardagen. Man saknar såklart
alla besökare som av naturliga skäl väljer en annan tid på året för sina
besök men allt har varit lugnt och barnen mår bra.
Amelia berättade igår att solen, till allas glädje, visar sig mer och mer.
Vi har hållit telefonkontakt med Amelia samt skickat månadsbidrag
(10000kr) som vanligt och extra 5000kr till uppvärmning. Lite av våra
besparingar har vi fått använda eftersom det som kommit in under
sommaren inte räckt.
Beslut togs ju om att om möjligt skicka 10000kr/mån men vi ville inte
minska månadsbidraget till Sakhumzi när de har det som svårast.
Förhoppningsvis kommer det in mer framöver så att vi inte behöver
minska det.
Som vi tidigare nämnt så har Amelia flyttat från Sakhumzi på sin läkares
inrådan. Vi tycker att det är mycket bra och hoppas att en lugnare tillvaro
gör att hon kan finnas till för barnen ytterligare många år. Hon mår nu
mycket bättre men besväras av en hel del värk från sin artrit.
Den 14 september fyller hon 74år och hon inte sparat sig själv i sitt
arbete med barnen. Dessa barn som nu blivit vuxna och tagit över det
praktiska arbetet, med klart godkänt från Amelia.
Själva friska och unga tycker de att arbetet är krävande och förstår inte
hur hon orkat.
Amelia besöker Sakhumzi och Ekukhanyeni regelbundet och är fortsatt
den som har överblick över verksamheten. Till sin hjälp har hon en ung
kvinna Belinda som inte vuxit upp på Sakhumzi. Hon ser till ekonomin,
att räkningar betalas i tid, bokföringen, kontakter med myndigheter etc.
Man kan säga att hon har samma roll som Ursula som så tragiskt dog.

I förra brevet skrev vi om grönsakslanden som äntligen tagit fart och nu
har vi också fått bilder som bekräftar detta. Man har redan skördat en hel
del och mannen som erbjöd sin hjälp har levt upp till sina löften.
Skolbygget är ännu inte klart men vi har nu fått tag på en annan byggare,
Craig, som lovat ta tag i det så snart vädret tillåter – vintern har tydligen
varit regnigare än vanligt. Enligt Amelia har man ändå lyckats måla
huset. Craig har utlovat bilder på fortskridandet.
Amelia och barnen gläder sig åt att många Ameliavänner kommer på
besök framåt sommaren.
Det är också värdefullt för oss här hemma med rapporter från dem som
är på plats. Så glöm inte att ni är mycket välkomna att hälsa på och se
för er själva.
Med de varmaste hälsningar
från styrelsen/Barbro

