
 Amelias Vänner plusgiro 4146312-6 / bankgiro 356-1529 
 
 
Nyhetsbrev 24 november 2015 
 
Kära Ameliavänner! 
 
Glada nyheter!  Skolbygget kommer att vara klart på måndag! 
Vår byggare Craig har sänt några foton (bifogas) från förra veckan men 
fler kommer. Glädjande är att vår sekreterare Anita samt 
Ameliavännerna Owe och Greta Kristenson kommer att vara på plats 
nästa vecka och då kommer de att kunna ge oss mer information och 
även möta Craig.  
Äntligen tycks denna långa resa snart vara i hamn. En lättnad för oss alla 
men särskilt för våra sponsorer New Hope. Tack för ert tålamod.  
 
Lisette och Mikael kommer även i år resa ner och samtliga besökande 
Ameliavänner kommer att på plats inhandla mat och annat som kan 
behövas inför stundande helger och skollov. 
  
Tack alla trogna Ameliavänner för era bidrag efter vårt nödrop. Oktober 
blev en bättre månad, men tyvärr är det nog så att vi behöver bli några 
fler Ameliavänner för att få in 10000kr per mån.  
Julbord och andra större aktiviteter har tidigare kunnat kompensera för 
detta men i år är det endast Öjersjö Brunn skola som står för en aktivitet. 
Under Helenas och Lisettes ledning fortsätter arbetet och utbytet med 
vännerna på Sakhumzi. Stort tack till alla barn och föräldrar. 
Helena skriver på bloggen:  
Det berör verkligen att se hur engagerade barnen blir och hur nyfikna 
dem är på att få veta hur barnen har det där.  
Den 24 november kommer åk F - 3 ha en familjekväll till förmån för 
Sakhumzi.  
Här kan ni läsa mer om Familjekvällen men även mycket annat 
www.ameliasvanner.blogspot.com 
 
Försäljningen av Enjoyhäften skall vi inte glömma – 72 redan sålda! 
  
För att kunna nå ut till fler och få ett tillskott till kassan gör vi ett försök 
med två e-kort och hoppas på er hjälp att sprida dem. Kanske ni kan 
tänka er att sända e-julkort i år och sätta in den sparade kostnaden?  



Kanske vi blir några fler Ameliavänner när mottagaren tittat in på vår 
hemsida?  Företag kan med fördel också använda korten och vi kan 
formulera mer personliga texter om så önskas. Hör bara av er så ordnar 
vi det. 
Korten har ett fint foto av Amelia med några barn och lite informativ text.  
 
Ett kort är ett e-julkort som man kan bifoga en personlig mailhälsning.  
Det andra är ett tackkort som man kan skicka till en person eller ett 
företag som man vet skänkt en gåva. 
Som ni nog förstår kommer alla extra julgåvor, hur små de än är, göra 
skillnad. 
 
Som avslutning kommer här en härlig berättelse från Marie Grell som 
med sin familj var på besök under höstlovet.  
 
Efter att ha varit ifrån SA i 17 månader var det alldeles ljuvligt att komma 
tillbaks och träffa vänner och bekanta. Det blev många kära återseenden 
bland annat av barn och vuxna på Sakhumzi.  
Det kändes som om det var igår vi sågs :). Barnen var överlyckliga över 
att se oss igen och kände väl igen oss (även de som var ganska små när 
vi bodde där). De vuxna som bor där var också väldigt glada över att se 
oss och ville prata, umgås, kramas och fotografera.  
Vi besökte ju i och för sig Sakhumzi måååånga gånger när vi bodde där 
så visst känner vi varandra ganska väl vid det här laget. Så mycket 
glädje över att ses igen.  
Amelia såg piggare och alertare ut än vad jag hade väntat mig. Visst 
syns det att hon har ont men humöret var på topp denna dag. 
Härligt att få krama om henne igen!!!! 
 
Mycket hade hänt på Eukukhanyeni sedan vi lämnade.  
4-5 Lions’ hus stod färdiga på plats (mycket fin standard på dem och 
välutrustade var de), New Hopes halvfärdiga skolbyggnad, omflyttning av 
byggnader och klätterställningar på tomten, prunkande köksträdgård 
(fantastiskt i den sandhögen!), ny fin fotbollsplan, nytt staket, 
förbättringar av de boendes baracker på tomten, hund hade införskaffats, 
nytt kök (halleluja!) och nya toaletter. Fantastiska förbättringar och härligt 
att se allt som gjorts för att förbättra/underlätta livet för barn och vuxna 
på Sakhumzi /Eukukhanyeni. 
Visst känns det tillfredställande att vara en del av denna utveckling ? 
Med detta brev bifogar vi några bilder från besöket. 
 
Jul-och tackkorten sänder vi i ett separat mail. 
 
Med de varmaste hälsningar från styrelsen /Barbro 


