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Nyhetsbrev 15 okt 2018 

Kära Ameliavänner! 

Igår hade vi styrelsemöte hos Simon och dessutom besök av Ameliavän 
Gudny och hennes man Lennart. Gudny och jag träffades på en 
välgörenhetskonsert på Artisten i september 2006 och när jag berättade 
om Amelias vänner ville hon bli medlem. Nu skall hon för första gången 
faktiskt besöka Sakhumzi och ville ha lite information innan det bär av.  
Vi är så tacksamma över att vi har så många trogna Ameliavänner då det 
är det som gjort dessa 14 år möjliga. 
Det är lätt att bli nostalgisk och det finns många fina minnen - här 
kommer ett: 
På konserten 2006 framfördes sydafrikansk musik av bl a kören Espiro 
som med sin ledare Eva Niste nyligen besökt Sakhumzi för att överräcka 
bl a färgglada skolryggsäckar till barnen. 
Från det besöket stod följande att läsa i nyhetsbrevet: 

När jag ringer Amelia på Alla hjärtans dag får jag höra att hon och 
barnen aldrig upplevt en sådan lycka som de gjort den dagen. Här 
kommer en kör på tjugo personer och överlämnar gåvor från deras 
vänner så långt borta och sjunger så underbart - vackra svenska sånger. 
Dessutom fick vi en gåva på 2000rand så vi kunde inhandla en generator 
(strömmen hade stängts av den dagen) så nu har vi ljus i alla rum med 
hjälp av förlängningssladdar. 
Hos körmedlemmarna var inte ett öga torrt och flera blev Ameliavänner. 

Ja besök av Ameliavänner är något man även nu ser fram emot med 
glädje och förutom Gudny och Lennart vet vi med säkerhet att Ewa och 
Jan reser ner 7/1 2019  och stannar till slutet av mars. 

I förra brevet skrev vi om advokaten som inte gör sitt arbete och 
dessutom inte går att få tag på. Vi kan nu berätta att tack vare Simon har 
vi nu en ny advokat. Simon var på semester i England och besökte en 
Oxfambutik där han hörde två kvinnor, sydafrikaner, samtala.  



Han tog tillfället i akt och berättade om vårt engagemang i Sydafrika 
samt problemet med advokaten och undrade om de kunde 
rekommendera en advokat. Det visade sig att det kunde de och nu har vi 
kontakt med en mr Burton som ingår i en större advokatbyrå i 
Kapstaden. Han har redan granskat Amelias testamente och kontaktat 
Anathi med flera. Tyvärr arbetar han inte ideellt men vi anser att det kan 
vara värt att ta en del av våra besparingar för att lösa det här problemet. 
Vi har som väl är inte betalat något till Amelias advokat mr Gladile utan 
pengarna vi skickade till flickorna för administrativa kostnader finns 
fortfarande på deras konto. 

Sist men inte minst kommer här lite info från Mikael angående 
Enjoyguiden. 

Amelias vänner säljer Enjoyguiden även i år. Guiden kostar 395 kr styck 
varav 75 kr, all vinst, går till barnhemmet. Guiden innehåller mängder 
med erbjudanden på cirka 250 restauranger och caféer med mera. 
Dessutom ingår bonushäftet med cirka 100 erbjudanden i butiker av olika 
slag. Följande nyheter kan presenteras: 

Rum 35 Mat och möten, Dama Rose, Trattoria 21, Funky Indians, 
Greengo, American Diner, Greksson, Eddie’s och Göteborgs struts- och 
Äventyrscentrum. 

Vidare finns nya caféer och affärer. För mer info, kolla 
in www.enjoyguiden.se 

Du kan beställa din guide av Mikael på: 

mikael.svensson@harryda.se 
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