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Nyhetsbrev 25 oktober 2015
Kära Ameliavänner!
Talade just med Amelia som hälsar så mycket till alla Ameliavänner. Hon
betonar hur mycket vår hjälp betytt och fortfarande betyder.
Kanske det är därför vi inte har så mycket att rapportera. Livet har helt
enkelt förbättrats för Amelia och barnen. ”Brandkårsutryckningarna” från
förr har definitivt minskat.
Det mest akuta problemet just nu var att Amelia önskar fler Iprén. De
hjälper bra mot värken men hon försäkrar att hon är försiktig med hur
ofta hon tar dem. Hon tror inte de går att köpa i Sydafrika men då
familjen Grell just nu är på plats har vi sänt ett nödrop till dem
.
Amelia blev mycket förtjust över att få en födelsedagshälsning från sina
vänner i Sverige- tack för att ni kommer ihåg skrev hon.
Skolbygget fortskrider och vi hoppas snart få bilder därifrån.
För er som undrar över om det blir något julbord så får vi meddela att
Robert sålt Hällsnäs och styrelsen har i dagsläget inga planer på annat
julfirande.
Däremot hoppas vi att generösa julbidrag väller in då våra besparingar
minskar. Som vi nämnde i förra brevet får vi inte in de 10000kr som vi
skickat varje månad (sept fick vi in 3500kr).
Detta är kanske ett utslag för att det just nu finns många flyktingar som
också behöver hjälp och att svenska folket ställer upp kan man bara ju
bara vara stolt över.
Lisette och Helena kommer, som tidigare år, att göra något tillsammans
med barn från Öjersjö Brunn skola som blir en julklapp till vännerna på
Sakhumzi.
Även i år säljer Amelias vänner Enjoyhäften till förmån för Sakhumzi.
Mikael håller i detta och häftena finns hos honom för leverans från 28/10.
Maila mikael.svensson@harryda.se om du vill beställa. Ing-Marie Hörn
fortsätter att vara behjälplig vilket vi är tacksamma för.

Med de varmaste hälsningar
från styrelsen/Barbro

