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Nyhetsbrev 17 december 2017 
 
Kära Ameliavänner! 
 
Idag är det tredje advent och snart är den efterlängtade julen här.  
 
Efterlängtad är den också på Sakhumzi men nu är familjen Grell på plats 
så vet vi att barnen kommer att få en fin jul. Tack Marie med familj för ert 
engagemang och för att ni ännu en gång ger barnen på Sakhumzi 
guldkant på tillvaron. Särskilt viktigt är det denna jul då barnen kommer 
att sakna sin Mama mycket. 
Alla på Sakhumzi ser fram emot besök från Sverige och vi kan berätta 
och glädja oss åt att Ewa och Göran Aulin reser ner till nyår och stannar i 
flera månader. 
 
Efter all turbulens efter Amelias död tycks man ha hittat tillbaks till sina 
rutiner men vi är intresserade av att få veta mer om deras planer 
framöver, deras tankar och oro men också om deras vardag. 
Styrelsen har därför uppmanat Anathi att inte vara rädd för att berätta för 
besökarna precis hur det är, för ju mer vi vet desto lättare blir det att 
hjälpa. Vi har fått intrycket att de är rädda för att vi kanske drar oss ur om 
de kräver för mycket.  
Livet på Sakhumzi fortsätter i Amelias anda och en tradition som var 
mycket viktig för Amelia var festen för de barn som skall börja skolan. 
Hon ville att de skulle förstå hur viktig skolan är och hade ett långt samtal 
med barnen som fick klä sig i sina finaste kläder och bjöds på något gott. 
Glädjande nog och tack vare vår hjälp har de nu haft sitt första 
”Graduation party” utan Mama.  
Enligt Anathi blev det mycket lyckat och ni kan själva se hur fina och 
allvarliga barnen är.  Bifogar bilder.  
Vi bad Anathi sända lite bilder inifrån Sakhumzi och dessa bifogas också 
samt en bild på Anathi, Belinda och Lebo som hjälps åt att driva det hela. 
 
Amelias vänner har som vi brukar skickat lite extra nu i december. Det 
brukar gå till mat och nöjen för de skollediga barnen.  



Så tack för alla julklappspengar och tack Helena och Lisette för er 
blänkare på Facebook, 4500kr har swishats in! 
Vårt swishnummer är förresten 1236917223. 
 
Vi vill också tacka för att så många köpt Enjoyguiden – 90 stycken sålda 
i nuläget. Tack Mikael och Ing-Marie för att ni kämpar med detta. 
 
Anathi hälsar till alla Ameliavänner och uttrycker sin tacksamhet för att vi 
inte övergav dem och för att vi fanns där som ett stöd när deras Mama 
så hastigt lämnade dem. Utan er hade det inte gått. 
 
 
Styrelsen tackar alla gamla och nya Ameliavänner för det här året och 
önskar er alla En riktigt GOD JUL och Ett GOTT NYTT ÅR ! 
 
 Med de varmaste julhälsningar från styrelsen/Barbro 
 
  
  
 
    
 
  
 
 
 
 
   
  
  
 
    
 
  
 
 


