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Nyhetsbrev 29 januari 2016 
 
Kära Ameliavänner! 
 
Året slutade mycket bra för alla på Sakhumzi berättade en glad Amelia 
häromdagen. Man har kunnat glädja sig över många besök av 
Ameliavännner och några vänner som ”tall” Ewa och ”short” Eva kommer 
att finnas kvar i Sydafrika fram till mars. Det känns mycket bra att så 
många reser ner regelbundet så att barnen lär känna dem. De vet vid det 
här laget att besökarna är ”Ameliavanner from Sweden.”  
För Amelia betyder det mycket att kunna sitta ner och samtala om planer 
och oro med någon som har tid att lyssna.  
Vi i styrelsen uppskattar också att få veta mer om hur tillvaron för barnen 
och Amelia ser ut. Allt kan inte förmedlas per telefon. 
 
Som ni vet så reste två i styrelsen, Lisette och Mikael samt dotter Molly, 
ner i december och så här skriver Lisette efter första besöket. 
 
Om jag på något vis kan förklara känslan....jag är tagen av mötet idag. 
Jag gillar vad jag ser. Sakhumzi fungerar. Det är så sorgligt att barn ska 
behöva bli övergivna men Amelia fungerar som en trygg bas för alla 
dessa stora som små som vistas här. De är många men får det att 
fungera tack vare supporten från Sverige. Det är ett hårt liv och det är 
inte alltid enkelt. Alla påsar och allt vi kom med fick låsas in. 
Glädjen och ödmjukheten hos mottagarna är enorm. 
 
Även Lisette och Mikael fyllde på matförrådet samt inhandlade hygien- 
och apoteksvaror och sist men inte minst: 
 
Idag har vi gjort nya inköp till barnen på Sakhumzi. Det blev inhandlat 
Diablo, trollerilådor, memory, playdoo, pussel, studsbollar, tatueringar, 
vattenballonger, skolprylar, spel, block, pennor, kortlekar mm. Vi handlar 
lite mer på söndag innan vi åker ut till dem. Lite utomhusprylar såsom 
fotbollar etc. 
 



Kära bidragsgivare, Öjersjö Brunn 6-9S, Enjoyköpare mfl.  
Amelias tack till er alla är STORT och kärleksfullt. 
 
Lisette påpekar ytterligare en viktig sak. 
 
Amelia är inte bara en oavlönad mamma åt ett hundratal föräldralösa 
barn. Hon driver även förskolan Ekukhanyeni. Stor arbetslöshet och 
kriminalitet i kåkstaden gör att många barn far illa. På Ekukhanyeni kan 
de vistas i trygghet. Föräldrarna betalar efter förmåga vilket innebär att 
verksamheten inte går ihop. Lions har byggt barackerna, föreningen 
Amelias vänner stöttar men det skulle behövas mer ekonomiskt stöd. 
Amelia sitter idag med en vattenräkning på R27000 som kommunen inte 
låter henne slippa betala. Förskolan Ekukhanyeni skulle behöva 
sponsorer för el och vatten. 
 
Ja vi hoppas verkligen att Ekukhanyeni får fler sponsorer men vi är glada 
för vår sponsor New Hope som tyvärr får ha fortsatt tålamod då bygget 
ännu inte är klart (även om man förberett för el och vatten sedan sist). 
En förklaring kan vara att vår byggare som de flesta haft semester. När 
jag nämnde för Amelia att jag tänkte maila honom bad hon mig vänta till 
nästa vecka. Hon var inte orolig och påpekade att så här är det i 
Sydafrika. 
Hennes telefon blev till slut lagad och nu lämnar hon Sakhumzi för lite 
lugnare tillvaro i lägenheten. Det sista hon ville berätta var att 
köksträdgården repat sig då det regnat några dagar - mer regn väntas. 
 
Vi kan glädja oss åt donationer från både Cuben och Resekonsulterna 
som ger oss en god start på 2016. Stort tack! 
   
Som ni alla vet så krävs av en ideell förening ett medlemsregister samt 
medlemsavgift och nu vid årets början vill vi påminna om det.  
Årsavgiften är 100kr/person eller 200kr/familj. Några har redan betalat 
och det tackar vi för.   
Känns det som mycket pengar så kan ni minska ert bidrag med den 
summan för allt går ändå till samma konto.  
Kom ihåg att man kan vara enbart medlem och ändå få nyhetsbrev och 
erbjudanden. 
Snälla, skriv vid insättningen att det gäller årsavgift så att jag kan föra in 
det i registret. För registret behöver vi också era hemadresser, så om ni 
vet med er att ni inte lämnat den tidigare är vi tacksamma för ett mail till  
barbrophipps@gmail.com eller ring 031/208683 alt 0708 399369. 
 
Glöm inte att titta in på vår blogg www.ameliasvanner.blogspot.se 
 
Varma hälsningar från Amelia och styrelsen/Barbro 



 
 
   
 
 
  
 


