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Nyhetsbrev 5 april 2016
Kära Ameliavänner!
Tack alla ni som på facebook klickade ”Gilla” på Rese-Konsulternas
hemsida när vi med kort varsel gick ut med nyheten att Amelias vänner
får 10 000kr från Rese-Konsulterna, som firar 40år, om 100 personer
”gillar” deras hemsida. Kampanjen lyckades! Tack ReseKonsulterna!
Jan och” tall and short Eva, som Amelia kallar dem, har varit på plats de
senaste månaderna och Amelia och barnen har fått hjälp och stöd på
många sätt. Inte minst har spädbarnsavdelningen fått påfyllt med blöjor,
barngröt mm mm.
Alla som kommer dit försöker fylla något behov men behoven är många.
Just nu håller man på att ta bort en gammal heltäckningsmatta på
Sakhumzi där minstingarna vistas (mest på golvet såklart) och ersätter
den med kakelplattor men arbetet, som nu är halvfärdigt, har stoppats då
det fattas R5000 till material. Detta är livet på Sakhumzi och det är
frustrerande och helst skulle man önska att man snabbt kunde lösa
sådana situationer. Det är väl att vi inte är de enda som stöttar
Sakhumzi.
Grant Thornton, ett revisions- och konsultföretag har sedan länge gjort
det dock utan att ge pengar då de finns i Kapstaden.
Senast i september åkte ett gäng på 175 medarbetare ut för en
heldagsinsats med röjning, rengöring av hus tillsammans med 120 barn
och personal. Man byggde en djungellekplats, lekte och spelade fotboll
samt lagade mat.
Imtiaaz Hashim var en av dem och honom träffade vi 2010 när en stor
del av styrelsen var nere.
Nu tog Eva Lundh kontakt med honom för att fråga om någon skulle
kunna komma ut till Sakhumzi och ge utbildning i baskunskaper vad
gäller ekonomi för sedan Amelia lämnat över en del ansvar till Anathi och
Belinda så har det blivit märkbart att de skulle behöva mer kunskap inom
detta område.

Till vår glädje sa han ja och Amelia är mycket glad och lättad och hon
tänker sig att kunskapen allt eftersom kommer att föras över till barnen.
Som Lisette skrev för ett tag sedan på FB så har Amelias vänner
bestämt att vi till varje pris ska stötta ungdomar på Sakhumzi som vill
läsa vidare men dålig självkänsla och dåligt självförtroende gör det svårt.
Endast en grabb har tagit steget att utbilda sig till bilmekaniker. Vi har
gett några av dem möjlighet att ta körkort och detta har gjort att
åtminstone en av dem nu jobbar med hyrbilar på flygplatsen. Körkort ger
arbete!
Att lära sig mer om ekonomi kan vara ett sätt att få bättre självförtroende.
Liksom arbetet med att ta hand om barnen och skötseln av allt.
Förskolan växer och kräver mer personal. Några nya lärare finns nu på
Ekukhanyeni och enligt Evorna talar de bra engelska.
Till påsk lovade vår byggare Craig återuppta bygget och vi håller
tummarna. Glädjande nog var Charlotte från New Hope på besök och
detta var hennes intryck:
”Jag har nu tillbringat ett par oförglömliga timmar på Ekukhanyeni och
Sakhumzi. Min zimbabwiske driver hängde med in och sjöng med
barnen. Han var mycket imponerad av Mamma Amelia och hela
projektet. Så underbart! Det blir roligt att kunna rapportera för styrelsen
hemma.”
Amelia var glad över att få träffa ”this very nice lady”. Glädjande nog
tycks A trots krämpor vara i god form.
Årsmötet avlöpte väl och vi gläder oss åt att kunna hälsa Ing-Marie Hörn
välkommen till styrelsen. Ing-Marie har tidigare varit aktiv i försäljningen
av Enjoyhäften men är nu villig att utöka sitt engagemang.
På vår hemsida www.sakhumzifriends.org finner ni som förut information
om Amelias vänner, foton, samtliga nyhetsbrev och nu också
verksamhetsberättelser. Tack Sören för att du håller den uppdaterad.
Som ni vet behöver vi bli fler och ett sätt kan vara att föreslå de man
träffar att googla på Amelias vänner så de i lugn och ro kan ta in vad det
handlar om.
Googlar man på Amelias vänner så kommer först vår blogg upp
www.ameliasvanner.blogspot.com som Helena sköter med den äran.
Efter den kommer vår hemsida där man lätt kan läsa hur man blir
Ameliavän och vad det innebär. Länk finns mellan sidorna.
Varma hälsningar från Amelia och styrelsen/Barbro

