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Kära Ameliavänner!  
 
Vi har många glada nyheter att berätta. Som ni vet skulle en del av behållningen 
från Porgy and Bess med Göteborgs Konsertkör gå till Sakhumzi. Det blev 
35000kr!! Jag fick för ett tag sedan glädjen att berätta detta för en 
överraskad och tacksam Amelia. Hon bad mig tacka alla underbara människor som 
gjort detta möjligt. Tack till Göteborgs Konsertkör och dess styrelse och tack 
publik !  
Genom bl.a. våra månatliga bidrag som ju går till dagliga utgifter så kan alla 
extra donationer nu gå till förbättringar av olika slag. Högst på listan står, som 
vi redan vet, en ny spis men också reparation av verandataket. Vintern är här, 
det regnar så gott som varje dag och på bergstopparna syns snön. Verandans tak 
består av en träram med plast spänd över. Den är nu trasig men själva ramen är 
intakt så de stora pojkarna kan själva laga taket. Verandan är mycket användbar 
till att hänga tvätt på när det regnar och som matplats till de större barnen. 
Sommartid ger den skugga och svalka och vintertid förhindrar den att man drar 
in smuts och vatten.  
Som nummer tre på önskelistan står en ny kyl och frys. Efter kontakt med Ed 
Suter (god vän till min svåger Martin och den som tagit många av bilderna från 
Sakhumzi) så har man lyckats förhandla sig till ett bra pris så att pengarna 
räcker till samtliga önskemål.  
Jag talade med Amelia i måndags och hon hoppades ha allt på plats denna vecka. 
Takreparationen är redan igång. Själv var hon lite krasslig med luftrörsbesvär 
men hade uppsökt doktorn i ett tidigt skede och efter medicinering mådde hon 
nu bättre. Förkylningstiden har börjat och kommer att fortsätta hela vintern. 
 
Som om körens donation inte var nog så har jag nu glädjen att få förmedla en 
fantastisk nyhet. Här är Helenas senaste inlägg på bloggen: Barnen på Öjersjö 
Brunn skola i Partille fick ihop 8000kr på sin basar. Allt går oavkortat till 
Sakhumzi. Det är med stor glädje vi kommer att förmedla nyheten till Amelia. 
Barnen på  Öjersjö Brunn ”Hoppet” (6-11år) har med stor entusiasm och hjärta 
gjort en oerhört god gärning för barnen hos Amelia. Det går inte att tacka dem 
nog. Ni är fantastiska och ni är med och gör skillnad!!! Era kompisar på Sakhumzi 
kommer att bli överlyckliga. 
Tack vare engagerad personal samt hjälpsamma och givmilda föräldrar gick 
basaren så bra att genomföra. Stort tack även till er! Basaren innehöll alla 
möjliga upptåg som fiskdamm, lotter, glasscafé, korvgrillning, utställning och 
försäljning. Pengarna kommer bl.a. att gå till mat, el och skor.  
 



Stort tack till dig Helena för ditt engagemang och initiativ.  Jag har ännu inte 
berättad den glada nyheten för Amelia för jag vill inte att den försvinner bland 
spis och annat. Men nästa gång jag ringer så skall jag berätta allt och jag vet att 
hon kommer att bli särskilt berörd över barnens engagemang.  
Alla ni som har möjlighet glöm inte att ta en titt på vår blogg 
www.ameliasvanner.blogspot.com som Helena på ett utmärkt sett håller aktuell. 
Där finns bl.a. ett nytt bildspel med de senaste bilderna från våra Ameliavänners 
besök. 
Ytterligare en glädjande nyhet var att Sakhumzi fått ännu en donation – ett 
prefabricerat litet hus att ställas på tomten som hon planerar att odla grönsaker 
på. Och äntligen har hon papper på att hon äger marken. Några av de större 
pojkarna skall bo där för att förhindra att någon annan tar marken i anspråk. 
Och kommunen kommer snart att ordna med elförsörjning. 
Amelia har erfarenhet att odla på mark som i våra ögon inte verkar odlingsbar. 
Vi kommer bl.a. få stora mängder kål och morötter säger hon bestämt när jag 
undrar. 
Det känns underbart att det är fler än vi som stöttar Sakhumzi. Nu är det snart 
bara staketet runt tomten som återstår innan odling kan påbörjas och barnen 
kan få en plats att leka på. Amelia berättar att på kommunens lekplats är det 
inte lätt att passa alla Sakhumzibarnen ibland alla andra barn och utan staket 
kan de små lätt springa bort. Styrelsen har beslutat att vi behåller staketet 
runt tomten som vårt långtidsprojekt. Idéer mottages tacksamt. 
  
Amelia uttryckte ännu en gång hur vårt stöd ger henne möjlighet att vara en 
”god mor” och ta hand om barnen på bästa sätt. Att vi litar på henne och 
”arbetar” tillsammans med henne gör henne starkare och då kan hon i sin tur 
lämna över ansvar till de större barnen. Alla barn mår bra av en god förebild.  
 
Vi önskar er alla en glad midsommar och en fortsatt fin sommar 
 
Varma hälsningar från styrelsen /Barbro  
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