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Nyhetsbrev 12 dec 2018
Kära Ameliavänner!
Sakhumzi har nu äntligen haft besök av Ameliavänner och Gudny skrev
följande om deras första intryck:
Bara en kort rapport från ett mycket rörande besök på Sakhumzi i går.
Det var jag och Lennart och våra goda vänner, Eric och Annemarie, som
besökte och möttes av Anathi vid brandstationen.
Jag blev lite undrande när vi kom fram då det var mörkt i de flesta
rummen. Förklaringen var att det blev kortslutning i elsystemet hos dem i
samband med den annars mycket lyckade graduation-festen.
De var bekymrade då ingen lagar det utan kontant betalning.
Det fanns en gammal elspis men den drar alltför mycket ström.
En gasspis med två kokplattor finns och den är i dåligt skick. Dessa två
saker känns högt prioriterade att få ordning på. Jag har bett vännerna
kolla vad en gasspis med 2-4 plattor kan kosta och även luska bland sina
bekanta och Rotaryvänner om det kan finnas några pålitliga och kunniga
elektriker.
Vi var oerhört imponerade av Anathi och Belinda, otroliga unga kvinnor.
Det var rent, barnen rena och glada de flesta.
Då Anathi ytterst sällan ber om något och det var länge sedan någon
varit på besök hade vi bett våra Ameliavänner ta sig en titt och se om det
var något man behövde hjälp med. Och hjälp gav de med besked!
En ny gasspis med två plattor och gasol inköptes och Anathi var
överlycklig. Hon var själv med och valde ut den och var särskilt glad över
att den hade ett underrede, tidigare gasspisar har man ställt på ett bord.
Bifogar bild.
Elspisen som var en gåva från Owe och Greta fungerar fortfarande bra
men elpriserna har ökat dramatiskt så gas är just nu mycket billigare.

När de besökte Sakhumzi var förskolan i full gång och vi bifogar en lite
video med sjungande barn och lärare.
Graduation-festen som också den bekostades av Gudny och Lennart
blev som sagt mycket lyckad. Efter alla år har vi förstått att det är den
viktigaste festen på hela året. Amelia berättade för länge sedan att hon
tidigt ville göra det tydligt för barnen att skolan var deras viktiga ”arbete”.
För detta ändamål inköpte hon särskilda dräkter som barnen får bära
under ceremonin. Efter den får de byta till finkläder som gör att de
känner sig som de stora barnen. Bifogar bilder från festen.
Stort tack till er alla för era regelbundna gåvor och tack också för alla de
extragåvor som då och då kommer in på kontot. Tack kära Dorothy för
din dockförsäljning.
Vi gläder oss också åt att flera av er sänt en extra slant till jul.
Även i år har vi skickat en julkapp på 5000kr som nog också går till mat
och nöjen till de skollediga barnen.
Familjen Grell som gjort de senaste jularna till något alldeles särskilt
kommer även i år besöka sina vänner på Sakhumzi. Dessutom är våra
trogna Sydafrikaresenärer Ewa och Göran Aulin på plats efter nyår och
stannar sedan i tre månader.
Sist men inte minst kommer en hälsning från Sakhumzi:
Dear friends
We at Sakhumzi would like to thank you so much for everything.
You are a blessing to our lives and you mean the world to us.
May the good Lord bless you all.
With love
Anathi Belinda and all the children
Vi i styrelsen vill också tacka nya som gamla Ameliavänner för det här
året (det 15:e!) och önska er alla
En riktigt GOD JUL och ett GOTT NYTT ÅR!

!

Med de varmaste julhälsningar från styrelsen/Barbro

