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Nyhetsbrev 4 okt 2016
Kära Ameliavänner!
Om ni undrat varför nyheter från Sakhumzi har dröjt kommer förklaringen
här.
Amelia hörde av sig den 7 aug och berättade att hon plötsligt känt en
skarp smärta i magen. Hon kunde också känna en svullnad (stor som en
babys hand). Smärtan gick över ganska snabbt men hon sökte hjälp och
genomgick diverse undersökningar. Man konstaterade vad läkaren
kallade ”a mess”? vid vänster äggstock.
Hon lades in på sjukhus den 9 aug och fick efter ytterligare
undersökningar beskedet att man skulle göra ”the big operation”.
Ingen förklarade varför man behövde operera men betonade att på
grund av hennes ålder, hjärtproblem och inte minst hennes övervikt var
det en mycket riskfylld operation. Hon sattes på diet och låg kvar till den
27 sept då hon gick hem med tid för operation den 18 okt.
Amelia känner sig inte lyssnad till och förtroende för läkarna är inte det
bästa då de givit olika besked. Om hon har cancer kan man inte säga
bestämt och eftersom hon tycker sig må bra och har märkt att svullnaden
minskat betydligt, så har hon nu beslutat att inte gå igenom denna
riskfyllda operation. Hon känner sig dock utvilad och säger att hon aldrig
haft en så lång semester.
Vi har först efter det att hon skrevs ut kunnat prata med henne innan var
det bara mailkontakt med Belinda.
A låter som vanligt och verkar inte bekymra sig. Hon tycker att Belinda
och övriga skött sig utmärkt så hon har inte behövt oroa sig för hur det
gått på Sakhumzi och vi har naturligtvis skickat månadsbidraget som
vanligt. Det är även för oss skönt att veta att allt flutit på under Amelias
sjukhusvistelse.

Håll i er nu!
Amelia berättade att New Hopes hus äntligen! är klart med fönster och
dörrar etc. Några bilder som bekräftar har vi inte fått men i början av
november kommer någon från Rese-Konsulterna samt en god vän till
Marie Grell på besök och då hoppas vi få bilder och besked om huset är
redo för inflyttning. Med tanke på vad som varit vågar vi inte tro på det
förrän vi får det bekräftat men visst vore det underbart om detta projekt
äntligen kom i hamn.
Varma hälsningar från Amelia och styrelse/Barbro

