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God fortsättning kära Ameliavänner!  
  
Jag hoppas att ni alla haft en skön ledighet och fyllt på batterierna. Ett nytt år 
har börjat och det är dags för bokslut för Amelias vänner. 
Vi har under 2008 skickat 10 000 Rand (ca 8000kr) varje månad och 10 000R 
extra till blodtrycksmanschett och reparation av spisen samt nu till jul 
ytterligare 25 000R. Detta har varit möjligt pga. regelbundna bidrag, generösa 
julgåvor och diverse aktiviteter. Ett stort tack till alla!  
Totalt har vi skickat 128 000 kr under 2008. Att jämföra med 2007 då det blev 
92 000 kr. Eftersom allt blivit dyrare känns det bra att vi kunnat öka summan. 
 
Före jul fick vi ju 9440kr från barnen på Öjersjö Brunn skola. Det var resultatet 
av den melodifestival som de ordnat. Tack ännu en gång till alla barn och 
föräldrar – ett underbart initiativ! 
Vi fick också från Ove och Kerstin 10 000kr till vår fond. (födelsedagsgåvor från 
släkt och vänner).  Också det ett underbart initiativ. 
Till allt detta kan vi lägga resultatet av vår julfest, dit glädjande nog ett 
femtiotal hade möjlighet att komma. Den blev med gemensamma krafter mycket 
lyckad. Allt som bjöds på och fanns till försäljning var skänkt så vi hade inga 
omkostnader. Stort tack till följande:  
Robert för den härliga julbuffén från Råda Säteri samt för honungsburkar, 
böcker och presentkort. Birgitta för den fina tavlan. Thorsten för alla fina 
bokpriser. Dorothy för din fina hemstickade docka och tomtarna. Kimi för dina 
fina väskor. Ove och Kerstin Johansson för de vackra hemstöpta ljusen.  
Förutom mat och dryck fanns det möjlighet att se bildspel från Sakhumzi. Tack 
Helena för att du stod för den biten.  
Sist men inte minst - tack till alla musikanter Lisa, Iwar, Martin och Jonas!  
De bjöd på ett varierat program med julsång, jazz och opera. 
Exakt hur mycket kvällen inbringade är svårt att avgöra eftersom bidrag för 
förtäring droppat in på kontot blandat med månadsavgifter. 
Men vi uppskattar det till åtminstone 14 000kr!!  
Inte nog med detta, vi har också fått ett bidrag på 5000 kr (som jag sökte på 
inrådan av Axel Brändström) från Arbetarrörelsens Bokcafé, som tidigare givit 
oss totalt 15 000kr. Pengarna kommer att gå till böcker. 
Vår studiecirkel har inbringat 1000kr och fortsätter ett tag till. 
Allt som allt har vi för närvarande 41980 kr på vårt konto. Kanske vi kan avsätta 
ytterligare lite till fonden som idag utgör 21 000 kr.  
Det är en stor glädje att få summera Amelias vänners resultat för 2008.  
Det här kära vänner har vi gjort bra!! 



Veckan före jul talade jag med en trött, varm (30° i skuggan) och något uppgiven 
Amelia men när jag berättade att hon skulle få 25000 R extra till jul blev hon 
enormt lättad och vågade först då tro på att julen skulle bli god.  
”Så underbart, vi kommer att kunna ha ”a beautiful Christmas lunch” och 
julklappar i alla fall till de minsta (< 10 år). När de vaknar på juldagsmorgon är de 
så förväntansfulla för de vet vad som kommer att hända. För de andra barnen är 
julklappar inte lika viktigt. Och de äldsta barnen vet att jag fortfarande måste 
betala skolavgifter för dem och det betyder mer. Nu kommer jag att ha pengar 
även till det.” 
På måndag före jul ringde jag henne igen för att försäkra mig om att pengarna 
kommit fram. En betydligt gladare Amelia berättade då att hon tidigt samma 
morgon hämtat ut pengarna och åkt direkt till affären innan en del matvaror tar 
slut. Hon bubblade av glädje och såg fram emot helgen. Hon önskade alla 
Ameliavänner en riktigt god jul och ett gott nytt år och ett stort tack för all 
hjälp. Ni är mina och barnens goda feér.  
Efter det samtalet kände jag att nu kan vår jul börja. 
  
Lisette ringde på nyårsafton för att önska Amelia Gott nytt år.  
Hon berättar följande: Julen har varit bra. Man åt gott och de små fick sina 
julklappar. Det var också lugnt i området eftersom många var bortresta. 
Idag på nyårsafton hoppas Amelia att lugnet skall fortsätta, många har fått 
ledigt idag, bara fyra personer kvar hemma med barnen. En del barn är hos sina 
kontaktfamiljer. Inga barn är sjuka 
Martin och Sophie kommer den 10/1 och då blir det kalas och utflykt som alla 
ser fram emot. 
Amelia har fått tips om att dricka en Dry Martini ibland för blodtrycket! 
Hon tycks tro att det är en riktig dundermedicin och drog en hel historia om hur 
det skulle blandas med tonicvatten och isbitar… jag skrattade åt hennes totala 
okunskap om denna drink. Nu vet vi vad vi kan köpa till henne i taxfree när vi 
åker dit! 
Hon blir upprymd när man ringer och uttrycker tacksamhet över vad vi gör. Och 
hälsar såklart till oss alla Ameliavänner.” 
 
Varma hälsningar från styrelsen/Barbro  
 
PS Titta gärna in på Majornas bibliotek där Dorothy har en monter med 
försäljning av sina stickade alster samt information om Sakhumzi. Montern finns 
där från 12/1 och två veckor framåt. Behållningen går såklart till Sakhumzi. Tack 
Dorothy! 
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