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Nyhetsbrev 2 juni 2016
Kära Ameliavänner!
Här kommer färska hälsningar från Amelia och barnen. Hon berättade att
de mår bra men alla saknar sommarvärmen nu när kyla och regn är vad
som gäller framöver. Igår regnade det så att man inte kunde se över till
nästa hus. Ja livet på Sakhumzi blir som vi vet tuffare under vintern.
Men just nu tycks Amelia ha fått ett större problem då myndigheterna vill
få inblick i verksamheten.
Detta gäller inte enbart Sakhumzi utan samtliga organisationer som tar
hand om barn. Regeringen vill helt enkelt veta vilka inkomster man har
och beskatta dessa där det är möjligt. Det som sker är en naturlig
utveckling för en demokrati men orsakar mycket arbete, kostnad och inte
minst oro.
Amelia hoppas att hon kommer att få ett ”Non profit organization” certifikat då det hon bedriver inte är en vinstdrivande verksamhet.
Oavsett hur det blir med det måste hon betala särskilt utsedda revisorer
som två ggr/år skall gå igenom hennes ekonomi till en kostnad av R6500
per gång. Dessutom har hon haft utgifter för kopiering av samtliga
handlingar sedan Sakhumzi Educare bildades och för ett flertal resor till
skattemyndigheten och banken.
Amelia har sparat alla papper och Belinda har visat sig oersättlig så det
har gått bra. A har inget att dölja utan tycker att tanken är god men hon
är självklart orolig över vad det kommer att innebära.
Sedan apartheidtiden finns det av naturliga skäl inte någon stark tillit till
att myndigheterna vill ens bästa och hon har fått veta att om hon inte
samarbetar kommer verksamheten stängas ned. Själv tror hon att hon
riskerar fängelse och ber Amelias vänner be för henne.
De som arbetar i verksamheten skall också redovisa lön och eventuella
förmåner samt beskattas. Registreringen kan komma att ge dem
möjlighet till arbetslöshetsbidrag om det blir aktuellt.

Sakhumzi har inspekterats och A måste köpa madrasser av ett visst mått
då alla skall ha en egen madrass som skall ställas undan under dagen –
sängarna skall bort och A måste stå för kostnaden av madrasserna.
Ja just nu är det oroligt men A är glad och tacksam över att hon kunnat
fortsätta driva Sakhumzi och över alla förbättringar som skett.
”Utan Amelias vänner hade det inte varit möjligt. Tack, tack, tack!!
Det känns särskilt tryggt att ha vänner som er just nu.”
Vi kommer naturligtvis följa utvecklingen och bistå ekonomiskt men
också peppa Amelia och berätta för henne vilket fantastiskt arbete hon
gjort och gör. Myndigheterna gör henne dock otrygg och stundtals känns
det som om hon inte orkar mer. När det sker behöver hon bara möta
människor i Mfuleni som alla bekräftar att hon behövs.
Tack för att ni fortsätter sätta in era bidrag så att vi har möjlighet att
kunna erbjuda henne hjälp.
Ett större bidrag fick vi efter denna aktivitet som Lisette och Helena
ordnade:
Kvällen den 10/5 var det strålande sol och varma vindar.
Eleverna i år 4-6 på Öjersjö brunn skola hade en "Tillsammanskväll" med
föräldrar och syskon till förmån för Sakhumzi Childrens’ care center.
Eleverna hade själva bestämt vad de ville ha för aktiviteter. Det blev
frisyrskola, spökvandring, ansiktsmålning, trubadurer, teater, sagohörna,
begagnade leksaker, café, brännboll mm.
Denna lyckade kväll gav ett fint tillskott till Amelias vänner!
Tack till lärare, elever och föräldrar på Öjersjö brunn skola!
En riktigt skön sommar önskas ni alla av oss i styrelsen. /Barbro
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