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Nyhetsbrev 12 december 2015
Kära Ameliavänner!
Tack för alla julgåvor- stora som små! Vi har nu fått ett välbehövligt
tillskott i kassan.
Barnen på Öjersjö Brunn skola är enastående och lyckades ännu en
gång få ihop en rejäl summa till vännerna på Sakhumzi. Bra jobbat!
Peter Kollberg som tagit över Hällsnäs samt Greta och Owe Kristianson
har bidragit rejält vilket betytt mycket då vi i år inte kunnat ha julbord.
Owe och Greta samt Anita, vår sekreterare, beslutade att på plats köpa
in det Amelia önskade när de för två veckor besökte Sakhumzi och
Ekukhanyeni.
En ny gasspis inhandlade och installerades. Greta tog på sig att
noggrant informera flickorna om hur den fungerade. En extra stor gastub
placerades säkert och två brandsläckare finns nu på plats.
Med en lång önskelista från Amelia inhandlades storförpackningar av
basvaror, kastruller, stekpannor, tandborstar, tandkräm mm. Man såg
också till att det blev julklappar till barnen. Foton bifogas.
Ett annat önskemål var en dragkrok till bilen då man ju med jämna
mellanrum får hämta mat från olika matkedjor när de t ex har varor med
kort hållbarhet. Amelia får visserligen betala R400 varje gång men för det
mesta är det väl värt pengarna.
Svenskarna uppskattade sin chaufför som visade sig vara Lunga. Vi
Amelias vänner har bekostat hans körkort så det gläder oss att han
skötte sig.
Stämningen på Sakhumzi var god och barnen mådde bra men dagtid är
det många barn då Sakhumzi också fungerar som dagis. Senaste
nytillskottet var en två veckor gammal flicka.
Amelia var överväldigad av besöket. Anita, Greta och Owe ”they were

such nice people och tänk att de gjorde allt detta för oss. Jag vet inte hur
jag skall tacka ”lots of love”.
Besöket av ”de gamla vännerna” familjen Grell som hälsade på i höstas
talar barnen fortfarande om.
Vi har haft svårt att nå Amelia den sista tiden och idag kom förklaringen.
Hon hade varit slarvig och ställt sin väska, med mobilen, för nära
duschen och mobilen blev vattenskadad. Om den inte går att reparera
kommer hon att få köpa en ny.
Som väl är fungerar den fasta telefonen på Sakhumzi och Amelia bor nu
där fram tills skolan börjar i mitten av januari. Hon kan då också träffa
alla besökare som vid den här tiden på året brukar titta in. Lisette, Mikael
och Molly kommer snart och i januari Ewa och Jan.
Amelia ser mycket fram emot sina svenska vänners besök. Som alltid
kommer de att kunna tillgodose olika behov men också se hur allt
utvecklas samt tala med Amelia i lugn och ro.
Vad gäller vårt bygge så visar det sig att el och avlopp inte är installerat
så vi får ha fortsatt tålamod. Vår byggare är seriös men ”it’s Africa!”
Någon har undrat över när medlemsavgiften skall betalas. Vi kommer att
skicka ut information om det i början av året.
Om ni vill läsa om det nu finns infon på vår hemsida
www.sakhumzifriends.org och länk till den finns också på
www.ameliasvanner.blogspot.com
Amelia berättar att förutom julfirande hemma på Sakhumzi är barnen
inbjudna till en julfest som Lions i Kapstaden anordnar. Gissa om de ser
fram emot den?
Amelia avslutade med: Lova att tacka alla Ameliavänner för att de finns
med i våra liv. Det ger oss en känsla av trygghet att veta att vi har så
fantastiska vänner i ett land såå långt borta.
Vi i styrelsen vill också tacka alla nya och gamla Ameliavänner för det
här året och önskar er alla En riktigt GOD JUL och ett GOTT NYTT ÅR!
Med de varmaste julhälsningar från styrelsen /Barbro

