
     2009-09-02 
Kära Ameliavänner!  
 
Hösten närmar sig men vi hoppas sommaren varit god och att energiförråden är 
påfyllda. Vi kan glädja oss åt att våra bidrag har gjort vintern hos våra vänner på 
Sakhumzi mindre bister. Som många av er kanske redan vet så kom bidragen från 
Göteborgs Konsertkör och Öjersjö Brunn skola när regnet och kylan slagit till 
ordentligt i slutet av juni, men Amelia lyckades med bedriften att få pengarna 
att räcka till långt mer än det vi räknat med. När allt var klart sa hon: 
”Sakhumzi behövde verkligen en upprustning. Nu är vi redo att möta vintern.” 
 
Här följer en uppräkning av hur de 35 000 kronorna använts: en kyl och frys, tre 
gasspisar, två tvättmaskiner och två torktumlare, två utomhus diskbänkar och 
kranar, en vattenkokare i rostfritt stål, två nya grindar för att bl.a. göra miljön 
mer barnsäker, plexiglasskivor för att förhindra att regn tränger in i 
vardagsrummet, utvändig belysning för större säkerhet nattetid, tak och väggar 
på den s.k. verandan samt hyllor för klädförvaring.  
På vår hemsida www.ameliasvanner.blogspot.se kan ni se bilder på en del av 
inköpen/förbättringarna och på Göteborgs Konsertkörs hemsida 
www.konsertkorivast.se /medlemssidor/senaste nytt/ finns också en redovisning.  
 
När jag frågade hur det gått till var hon mycket stolt men samtidigt rädd att vi 
skulle bli upprörda för att hon använt pengarna på ett annat sätt än vad vi talat 
om. Vi var naturligtvis bara glada men undrade hur det gått till. Det visade sig 
att en socialarbetare tipsat henne om att ett sjukhus skulle auktionera ut en del 
obetydligt använda maskiner till priser betydligt lägre än något hon kunde köpa i 
affären. Men hon måste vara där riktigt tidigt på morgonen och ”kolla runt” 
först så att hon kunde ta snabba beslut. Detta gjorde hon naturligtvis gärna 
även om det blev en ansträngande morgon. 
När inköpen var avverkade kunde hon glädja ett antal personer med diverse jobb 
på Sakhumzi. Detta betyder mycket på en sådan plats och för Amelia var det 
underbart att kunna betala för en mängd väl utförda arbeten. 
Gåvan från barnen på Öjersjö Brunn skola delades i två delar 5000kr skickades 
till Sakhumzi och 3000kr gick till fonden för att användas till skoinköp när vi 
kommer dit till våren. De femtusen användes huvudsakligen till el och varma 
filtar som de satt insvepta i när jag ringde sist. De älskar sina vackra filtar 
berättade Amelia. (Vi hoppas Ed kan ta några foton när han är tillbaka från sin 
semester i England.) Det blev inget långt samtal för alla satt samlade kring den 
enda kaminen och sjöng och skrattade. Amelia försökte få dem lite tysta för att 
prata med mig men det slutade med att vi alla skrattade. Det var härligt att 
höra alla dessa glada barnröster så långt borta – och ändå så nära. 



Vi har kunnat sända våra 10000R varje månad under sommaren och just nu ligger 
vi ca 2000kr plus. Förhoppningsvis har vi fått in resten innan september är slut.   
Vår fond har ökat med 1800kr (uppgår nu till 34.800kr) tack vare Lisettes 
studiecirklar. Tack Lisette och tack också till er som deltog!  
Fonden kommer till viss del att användas när vi åker ner till våren men det är bra 
att ha en liten buffert om något oförutsätt inträffar eller om det inte kommit in 
tillräckligt när det är dags att skicka iväg det månatliga bidraget. Det går oftast 
omkring den 18:e eftersom det tar lite tid innan det når fram till Amelia. 
Jag hoppas ni alla fått informationen om vårt första styrelsemöte torsdagen den 
10/9 kl. 19.00 på Musik i Väst /Vallgatan 38.  
Anmälan till Lisette lisette.svensson@skola.partille.se eller 0707 710694.  
Vi kommer då att prata mer om våra planer inför resan till Sakhumzi. 
 
Amelia sänder massor av kramar från sig och barnen. 
 
  
Varma hälsningar från styrelsen /Barbro  
 
Amelias vänner plusgiro 4146312-6 


