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Kära Ameliavänner!
Här kommer senaste nytt från Amelia. Vädret är mycket varmt och blåsigt med
endast lite duggregn på en hel vecka. Värmen är tröttande, dagarna intensiva
men alla är friska.
Dagen startar 5.30 och fram till 8.00 skall alla ha ätit sin frukost, klätt på sig
och skolbarnen gjort sig i ordning för skolan. När skolbarnen lämnat skall de
kvarvarande småttingarna (hur många vet vi inte exakt men fler än 60 i alla fall)
tas om hand och mat måste lagas. Redan vid 12.30 kommer de yngsta skolbarnen
hem och sedan droppar de övriga in allt eftersom fram till 16.00. Resten av
dagen och kvällen är det liv i luckan men vid nio-tiden är de flesta i säng.
Amelia berättade att nio hus i deras kåkstad Mfuleni brann ner härom veckan så
hon fick ta hand om ännu fler barn och skänka kläder till många som blivit
hemlösa. Hon har fått ställa undan en del sängar och täcka golvet med madrasser
för att få plats med alla.
För att orka måste de vuxna turas om att ta en ledig dag i veckan och för Amelia
blir det oftast lördag.
Hon berättade att Simons bror Martin har erbjudit henne en veckas
”husmorssemester” på något hotell. Något hon verkligen behöver men inte har
tid att ordna med. Dessutom kan hon endast vara borta i två nätter annars blir
det inte någon ledig tid för de övriga. Martin har därför tagit saken i egna
händer och bestämt att hon blir hämtad den 24/3 för att tillbringa lite drygt
två dygn på en plats där man kan se havet och med några affärer inom gång
avstånd - allt enligt Amelia önskan.
Jag har talat med Amelia ett antal gånger den sista tiden och fått höra mer om
hennes plan att odla grönsaker .
Och visst vill man hjälpa men som det är just nu är vår viktigaste uppgift varje
månad är att se till att det finns mat på bordet och att ingen lider nöd.
Fast…….om vi får in en större summa pengar så kan vi kanske hjälpa till att
uppfylla hennes dröm.
Till vår stora glädje har vi fått veta att Göteborgs Konsertkör (tidigare
Konsertkör i Väst) beslutat att om de får ett överskott från sina konserter i
april så kommer Sakhumzi att få ett bidrag. Om det blir ett överskott beror på
hur många biljetter som säljs och det är här vi Ameliavänner kommer in.
Vi är alltså särskilt välkomna till en verklig musikfest på Göteborgs Konserthus
söndagen den 19:e april 15.00 eller 19.00.
Bjud med släkt och vänner till världens populäraste folkopera ”Porgy and Bess”
Underbart vacker och medryckande musik av George Gershwin bl.a. Summertime,
It ain´t necessarily so, Oh I can’t sit down.

Framfört av högklassiga solister bl. a. Carolina Sandgren (Göteborgsoperan), 50talet symfoniker och 160 körsångare.
Förmånligaste biljettpriset 190kr fås genom körmedlemmarna (annars 220 kr)
och jag förmedlar gärna kontakten.
Här kan vi alla göra en insats och samtidigt få en härlig upplevelse.
Vem vet vad det kan ge?
2006 gav kören, från konserter med Lill Lindfors och extra bidrag från Rotary
Mölnlycke, ett stöd till Sakhumzi på 115.000 kr !
Mini-bussen som blev resultatet är i högsta grad oumbärlig.
Om vi kommer att kunna hjälpa beror inte enbart på om vi får ihop pengarna. Vi
måste också ha någon på plats som kan övervaka att allt går rätt till. Just nu har
vi hjälp av en engelsman Ed Suter som bor där nere.( Det är han som tagit foton
på barnen som finns på vår blog. www.ameliasvanner.blogspot.com.)
Han försöker få en uppfattning om kostnaderna för staket och hus och vem som
kan utföra det hela. Tomten är ganska stor ca 4500 m2.
Den 11:e mars får Sakhumzi besök av fyra Ameliavänner Kerstin och Ove
Johansson samt Ulla och Stig Olsson. Vi hoppas senare kunna berätta om deras
upplevelser. De kommer att ta en titt på tomten samt be barnen göra några
teckningar att ta med hem. Vi har nämligen en ide’ att göra julkort där
behållningen går till Sakhumzi.
Det blir initialt en kostnad för tryckning på 4600 kr +moms för 4000 kort.
Om någon har försänkningar i tryckeri branschen eller vet något företag som
kan tänka sig sponsra kostnaden så hör av er. Företags-loggan kommer då att
finnas med på korten.
Vi har fått ett tips från Lovisa Skoog om att erbjuda personer eller företag att
bli medlemmar i Amelias vänner för 100kr/år, utan att binda upp sig för månadsstöd. De kommer då att få nyhetsbreven och inbjudan till träffar etc. och
kanske de senare väljer att engagera sig mer. Om inte så är det tillskottet också
värdefullt. Alla bäckar små……
Förutsatt att vi kan sköta allt via mail så kommer det inte att kosta Amelias
vänner något extra.
Tack för tipset Lovisa! Styrelsen välkomnar fler tips.
Varma hälsningar
från styrelsen /Barbro
PS Ni kan redan nu notera att vår julfest/marknad blir söndagen en 6;dec.
Ni som var med sist vet hur lyckad den blev. DS
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