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Nyhetsbrev 14 dec 2016 
 
Kära Ameliavänner! 
 
Ja nu står julen för dörren och när vi talade med Amelia häromdagen så 
berättade hon att både barn och personal ser fram emot ledigheten. 
Barnen har ju sitt efterlängtade sommarlov och deras förväntan vad 
gäller överraskningar är stor. 
Vi kan meddela att försäljningen av Enjoy och bonus guiden ökat och 
genererat 7000kr vilket blir årets julklapp till Sakhumzi. Stort tack till er 
alla som köpt och till våra styrelsemedlemmar Mikael och Ing-Marie som 
hållit i försäljningen.  
Tidigare år har vi kunnat skicka något mer men då vi inte heller i år 
kunnat ordna något julbord och vi har behövt hjälpa till ekonomisk med 
kostnader för vatten och bokföring så fick julpengen tyvärr minskas.  
  
Men plötsligt fick vi den glada nyheten att Marie Grell på egen hand via 
Facebook fått ihop en rejäl summa som kommer att gå till julklappar och 
matinköp när familjen Grell åker ner till jul. 
Marie kommer att ta med sig barnen till affären där de själva får välja 
något de önskar och sedan äta på Mc Donalds. Detta var Amelias 
förslag då barnen ofta pratar om att de känner sig utanför och vill vara 
som andra barn. Nu får de något de kan berätta om när skolan börjar 
igen. Hon hoppas också kunna ge de större barnen en slant till ett 
biobesök och popcorn. 
Amelia betonar att det är ju barnens högtid och hon önskar att de också 
kan få lämna Sakhumzi och åka på en utflykt under lovet.   
Vem vet kanske tall Ewa och Göran Aulin samt short Eva Lundh har 
möjlighet till detta när de kommer ner efter nyår?  
 
Redan denna vecka åker Göran Grell ner med tre kompanjoner från 
Rese-Konsulter AB, som ju redan hjälpt till med generösa bidrag vilka 
betytt mycket. Varmt tack! De kommer att ha med sig saker till barnen. 
 
 



Besöken betyder så mycket för Amelia och barnen och häromdagen sa 
Amelia att hon ber till Gud att han skall ta hand om hennes vänner i 
Sverige. Please Lord loook after my friends in Sweden. 
 
Ett besök fick man redan i början av december då Karin och Roland 
Furberg med vänner hittade dit. Amelia berättade att deras pengagåva 
kom som en skänk från ovan och löste ett akut problem och barnen fick 
både skor och nya tandborstar. Nytagna foton och info kommer när de är 
tillbaka i Sverige. 
Arbetet på New Hopes hus fortskrider på ett bra sätt. En toalett har 
installerats och badkaret som Amelia önskade håller man på med. 
Amelia berättar att hon brukade bada 5-6 småttingar på en gång när de 
hade badkar och det var lätt att fylla och tömma det.  
Under många år har man använt plastbaljor och burit vatten så detta 
kommer att förenkla arbetet avsevärt. 
 
Stort tack till alla er som varje månad sätter in er gåva och tack också för 
alla de extragåvor som då och då kommer in på kontot. Det är alltid lika 
glädjande att notera en oväntad gåva, ibland till och med utan 
avsändare. Ofta är anledningen en jämn födelsedag, bröllop, begravning, 
kollekt men ibland kanske bara för att man har möjlighet. Allt detta 
tillsammans har gjort att vi fått ihop de 10000kr som vi skickar varje 
månad samt lite pengar till nödsläckning som nu senast med 
vattenräkningen.  
Vi gläder oss åt att flera av er redan sänt en extra slant till jul.  
 
Ytterligare en glad nyhet är att Sakhumzi godkänts som ”A nonprofit 
organization ” vilket betyder att de inte heller i fortsättningen kommer att 
behöva betala skatt på pengarna vi skickar. 
 
Vi har också fått en hälsning från Amelia: 
 
Dear friends 
 
We at Sakhumzi would like to thank you for everything you have helped 
us with during this year. 
I´ve been blessed to have friends like you in my life who can extend a 
slice of bread to feed many more. I`m thanking you from the bottom of 
my heart and may God bless you all with more. 
 
Merry Christmas and Happy New Year 
 
Thanking you  
Amelia Poswa 
 



 
Vi i styrelsen vill också tacka nya som gamla Ameliavänner för det här 
året och önska er alla En riktigt GOD JUL och ett GOTT NYTT ÅR! 
 
Med de varmaste hälsningar från styrelsen/Barbro 
  
 
 
  
  
  
 
    
 
  
 
 


