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Nyhetsbrev 8 juli 2018
Kära Ameliavänner!
Vi hoppas ni alla kan njuta av denna för Sverige osannolika
sommarvärme. För våra vänner på Sakhumzi är det nu vinter, kallt och
regnigt och dessutom förkylningstid. Anathi berättar att några av barnen
blivit så dåliga att de behövt läkarvård och doktorn betonade att de
måste hålla barnen varma genom vintermånaderna. Vi skickar som
tidigare vintrar extra bidrag till uppvärmning.
Anathi berättar också att deras verksamhet flyter på och förutom
förkylningar mår alla bra.
I senaste brevet nämnde vi att allt Amelia ägde måste skrivas över på
stiftelsen för Sakhumzi och testamentet måste godkännas av ”The High
Court ” samt att de administrativa kostnaderna för detta uppgick till
10000kr. Då detta är mycket angeläget beslutade styrelsen att
omedelbart skicka denna summa.
Det har nu gått flera månader och advokaten som skulle ordna det håller
sig undan med ursäkter som att han tappat sin mobil och därmed deras
telefonnummer eller så är han bara oanträffbar. Han har även påstått att
han har kontakt med oss detta trots att han inte svarat på våra
meddelanden. Vi har skrivit att flickorna har pengarna redo och väntar på
att han föreslår ett möte, vilket de också framfört till honom flera gånger.
Flickorna är naturligtvis frustrerade och besvikna och oroar sig för
framtiden.
Om det hade varit en svensk advokat hade vi kunnat anmäla honom till
Advokatsamfundet men…. Vi får gång på gång bekräftat hur många
hinder det finns där nere som vi tack och lov inte har här.
Ytterligare ett är svårigheten att få besked från bilfirman vad det skulle
kosta att köpa ut bilen de nu kör, vilket vi bad dem om. Flickorna är
beredda på en mindre och billigare bil men deras påstötningar har ännu
så länge inte gett resultat.

Tänk om vi ändå hade någon med pondus på plats men just nu är till och
med våra vänner Ewa och Jan, som hjälpt oss så mycket, i Sverige och
njuter av den svenska sommaren.
Som väl är har vi också glädjande nyheter.
Den 8/5 gjorde Öjersjö Brunn skola det igen! Liksom förra året bjöd man
på en familjefest med många olika aktiviteter - bifogar några foton.
Även denna gång med ett lysande resultat, 32000kr svischades in till
Amelias vänner. Vårt swish-konto är verkligen perfekt för den här sortens
aktiviteter. Stort tack till alla barn, föräldrar och personal för er
generositet och engagemang. Ni kan verkligen känna er stolta.
Under året har ytterligare engagemang och gåvor från medlemmar ökat
på vårt konto. Alla extra bidrag tillsammans med månadsbidragen gör att
vi kan fortsätta skicka 10000kr varje månad.
Varmt tack till Karin och Roland och Älgå församling, Greta och Owe
samt alla på RK Travelgroup.
Varma hälsningar från styrelsen / Barbro

