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Nyhetsbrev 31 januari 2018
Kära Ameliavänner!
Vi önskar er alla en god fortsättning på det nya året och vill tacka
Ameliavänner och många andra för alla generösa gåvor som flutit in
under december.
Tack Cuben för ert fortsatta stöd och tack Dorothy för att du fortsätter
sälja dina underbara dockor till förmån för Sakhumzi.
Tack RK Travel Group och tack också till personalen där som tog initiativ
till en egen insamling.
Tack till er som köpt Enjoyguiden. Den har sålt bra men Mikael meddelar
att det finns tre häften kvar så hör av er till honom om ni är intresserade.
mikael.svensson@harryda.se

Den kostar 395kr och 75kr plus vinst går till Sakhumzi.
Julhelgen för alla på Sakhumzi blev helt fantastisk meddelade en mycket
glad Anathi och Marie Grell skrev:
Vi tog med oss barnen till ett shoppingcenter där de först fick äta på
Burger King (högt upp på önskelistan), sedan fick var och en handla
kläder som skulle vara deras alldeles egna (normalt delar de på precis
allt). Därefter blev det glass i stora lass till alla barnen medan Belinda,
Anathi och jag storhandlade mat inför jul och nyår. Efter detta åkte vi
hem till barnhemmet, Göran hade Mr Christmas-show till allas (både
barnens och de vuxnas) förtjusning och alla fick varsin EGEN julklapp.
Marie lämnade också pengar till en utflykt som barnen skall få göra lite
senare.
Stämningen på Sakhumzi är kärleksfull och positiv och Anathi, Belinda
och Lebo är ett samspelt team. De verkar trygga i sina roller och går i
Mamas fotspår när det gäller att poängtera betydelsen av utbildning.
Bifogar Maries bilder från jul.

Vi kommer att få fler nyheter framöver från Ewa och Jan Aulin som är på
plats i Sydafrika. Bland annat kommer de kunna berätta om den svåra
vattensituationen i Kapstaden också drabbat Sakhumzi. De senaste
åren har det regnat betydligt mindre och vattenreserverna kommer att ta
slut den 12 april enligt myndigheterna.
Ewa och Jan bor utanför Kapstaden men upptäckte att poolen på deras
boende var avstängd. Sakhumzi ligger ju 4mil från Kapstaden och har ju
varken pool eller trädgård så deras vattenförbrukning håller sig inom
rimliga gränser.
Som ni alla vi det här laget vet så finns det krav på en ideell förening att
föra ett medlemsregister samt ta ut en medlemsavgift. Detta brukar vi
påminna om i början av året. Några av er har redan betalat och det
tackar vi för.
Årsavgiften är 100kr/person eller 200kr/familj.
Känns det som mycket pengar så kan ni minska ert bidrag med den
summan för allt går ändå till samma konto.
Kom ihåg att man kan vara enbart medlem och ändå få nyhetsbrev.
Snälla, skriv vid insättningen att det gäller årsavgift så att jag kan föra in
det i registret. För registret behöver vi också era hemadresser, så om ni
vet med er att ni inte lämnat den tidigare är vi tacksamma för ett mail till
barbrophipps@gmail.com eller ring 0708 399369.

Varma hälsningar från styrelsen/Barbro

