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Nyhetsbrev 8 mars 2018
Kära Ameliavänner!
Idag på internationella kvinnodagen kan jag berätta att kvinnorna som nu
sköter Sakhumzi gör ett gott arbete som de kan vara stolta över. De har
under förra året förberett Sakhumzi så att de nu har dagis- och
förskoleverksamhet där igen. Förra året under en storm rasade en del av
muren och taket men detta har man åtgärdat mycket bra. På bifogat foto
kan ni se den nya muren.
Tariffen föräldrarna får betala ser ni på ett annat foto. Man har involverat
två chaufförer då man erbjuder möjlighet att hämta och köra hem
barnen. Männen är också behjälpliga med annat.
Dagligen lagas mat till 90 personer så man har även anställt en kock.
Det är hårt arbete från fem på morgonen till sex på kvällen men Anathi
och co är glada och trivs tillsammans.
De är så tacksamma över att ha vårt stöd i ryggen och det blir extra
tydligt när Ameliavänner kommer på besök. Carino och Rino var även i
år där och de saknade Amelia men skrev att Mama Amelias foto satt på
väggen. Hon håller ett vakande öga på alla.
Advokaten Ayanda har hållit sig undan ett tag men Ewa och Jan A
lyckades få till stånd ett möte med honom tillsammans med Anathi och
Belinda som tillsammans med advokaten ingår i stiftelsen. Man behöver
få till stånd en slags budget för alla tillgångar på Sakhumzi, bl.a läcker
taket och rören under golven är dåliga. Detta innebär att vi kommer att få
ge ett extra ekonomiskt stöd men tack vare er alla så har vi ju en rejäl
buffert. Detta kan ni se i verksamhetsberättelsen för 2017 som bifogas.
Bifogat finner ni också en kallelse till årsmötet.
Sist men inte minst, tack för alla inbetalade medlemsavgifter.
Varma hälsningar från styrelsen/Barbro

