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Kära Ameliavänner!
Nu har Amelias vänner ett föreningskonto! Kontonumret är samma som tidigare
men mottagare är nu ”Amelias vänner” och inte Barbro. Det känns underbart, att
efter drygt fyra år då vi varje år kunnat öka vårt stöd till Sakhumzi, nu ta
ytterligare ett steg. Det visar att vi är många som vill fortsätta bistå Amelia i
hennes arbete.
När jag talade med Amelia förra månaden berättade hon att hon brukar göra
något särskilt med de barn som skall börja skolan. Hon vill förbereda dem på det
stora som skall hända och helst ordna en liten fest bara för dem. Tjugotvå
blivande skolbarn väntade med spänning på att Amelia skulle komma tillbaka från
banken med besked om det fanns tillräckligt med pengar för detta ändamål.
Tänk er hennes förtjusning när hon fann att våra 10000rand just kommit in på
kontot. Det räckte både till räkningarna och fest.
Gissa om barnen blev glada över sitt ” Graduation Party”.
Amelia berättar vidare att det är fruktansvärt varmt just nu. Många av barnen
har diarré som en följd av ”fruit time”. De är ju inte vana vid att äta så mycket
frukt annars. Det är också säsong för hösnuva nu när allt slår ut. Annars mår
barnen bra och Amelia själv mår bättre och har flyttat tillbaka till det gamla
huset. Hon har lärt sig att lämna över mer av ansvaret och hennes blodtryck är
normalt.
Jag berättade att vi kommer att skicka en extra julklapp och det gladde henne
förstås. Så..
Det finns fortfarande plats för fler på vår Glöggfest onsdagen den 17/12 i
Musik i Västs lokal på Vallgatan 38. Kvällen bjuder på mat och dryck,
underhållning, lotteri med fina priser, försäljning av hemstöpta ljus och gåvobrev
och inte minst trevlig samvaro. Ta gärna med familj och vänner men låt mig få
veta hur många som kommer - så maten räcker. Vi öppnar dörrarna klockan 18.00
så det finns möjlighet att ”droppa in ” efter julklappsinköpen.
Varmaste julhälsningar från styrelsen/Barbro
Senaste nytt från Lisette:
Barnen på Öjersjö Brunn sjöng ihop fantastiska 8740 kr då de hade
melodifestival. De yngsta har haft drop in kaffe på fritids och fick ihop 700 kr
till Sakhumzi.
Således har vi nöjet att sända iväg 9440 kr som julgåva, hälsar Ameliavännerna
på Öjersjö Brunn skola.
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