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Kära Ameliavänner! 
 
Efter ett långt samtal med Amelia förra veckan kan jag berätta att hon nu med 
hjälp av en advokat (kostnaden betald av något företag) registrerat Sakhumzi 
Childrens Trust och utsett en styrelse.  
  
Sakhumzi Childrens Trust inbegriper även det nya markområdet som hon fått. 
Vi är så glada att Amelia nu kommer att få stöd från personer som hon har 
förtroende för och om det skulle hända henne något kan de som tar över ha 
några med erfarenhet att luta sig mot. Att det finns en styrelse underlättar 
också för oss om vi skall söka pengar från företag och organisationer.  
Vi känner ju till Amelias drömmar när det gäller den nya tomten men ännu finns 
inte pengar till att inhägna det hela för att sedan bygga hus och odla grönsaker. 
Samtidigt är det väsentligt att snarast visa att området tillhör Sakhumzi så 
Amelia har därför gjort följande: 
Inhägnat en del av området med vanlig taggtråd. Dragit in vatten till en kostnad 
av 3000R samt snart el, kostnad ännu okänd. En bungalow av enkelt slag har 
byggts samt det prefabricerade huset (som hon fått) har satts på plats. En 
temporär toa till en kostnad av 560R per månad står på tomten. En man bor på 
området och håller vakt. På dagtid får 5-6 åringarna gå dit och sparka boll vilket 
de är överlyckliga över såklart. När jag frågade om det ligger långt ifrån 
Sakhumzi fick jag till svar. Till och med jag kan promenera dit!  

Ed Suter som förresten blir ordförande i styrelsen har lovat ta bilder som 
Helena sedan kan lägga ut på vår blogg.   

Efter vårt samtal kände jag att jag riktigt längtar efter att få träffa Amelia 
och barnen och se förändringarna som skett sedan vi var där i maj 2004. 

Vad gäller resan så blir det ingen gruppresa utan var och en ordnar resa och 
boende för sig men vi ser till att sammanstråla i slutet av V12 och början av V13 
för att göra vad som behövs på Sakhumzi samt möta styrelsemedlemmarna.  

I nuläget har en stor del av vår styrelse samt Göran Håkansson och Lill Lindfors 
bestämt sig för att åka.  Lill Lindfors gjorde det möjligt för oss att köpa 
minibussen, då hon tidigare skänkte sitt gage från två konserter med Konsertkör 
i Väst. Vi är naturligtvis väldigt glada över att hon lägger både tid och pengar på 
att åka ner till Sakhumzi, då vi vet hur många andra engagemang hon har, inte 
minst som ambassadör för Unicef. Likaså är vi glada över att Göran kommer med, 
med sin stora erfarenhet av barnhemsbygge i Brasilien. 

 



  

Simon och jag kom hem från Heidelberg igår med 5000kr som läggs till fonden 
(nu 39800kr). Vår gode vän Anselm gifte sig och eftersom han känner till vårt 
engagemang i Amelias vänner föreslog han att kollekten skulle gå till Sakhumzi.  
Det är så underbart med alla dessa oväntade gåvor. 

Tack vare Lisette kommer det fler: Två skoföretag, Hamburgsunds skor med 
Anders och Jonas Ekdahl samt Eurosko på Allum i Partille med Ann Källström, 
kommer att skänka skor till Sakhumzi. Vi vet att Amelia har önskat skor till 
barnen då många är utan. Sanna Laursen på Unfors instruments AB har lovat stå 
för fraktkostnaden. Vi tackar samtliga för deras generösa bidrag som vi vet 
kommer att bli mycket uppskattade.   

Ni har väl noterat att vår julbasar blir den 6 dec vid ca 15-tiden. Mer 
information kommer senare men liksom förra året blir det i Musik i Västs lokal 
på Vallgatan 38 och syftet är naturligtvis att få ihop en rejäl julgåva till 
Sakhumzi.  Det kommer att bli minst lika lyckat som förra året och tillfälle till 
julklappsköp samt för första gången även julkort. 
Julkorten finns i buntar om 8 kort och kostar 50 kr. Genom sponsring kan hela 
summan gå till Sakhumzi. Det finns fyra motiv gjorda av en afrikansk konstnär 
med text: God jul och Gott Nytt År. På en etikett står följande: Amelias vänner 
Sakhumzi barnhem Kapstaden www.ameliasvanner.blogspot.com pg 4146312-6. 
Kanske kan du sälja till arbetskamrater och vänner? Vid intresse maila 
lisette.svensson@skola.partille.se eller barbro.phipps@bostream.nu   

Vi säljer även Enjoyhäften med många bra erbjudanden på 
Göteborgsrestauranger och kafeér med konceptet att äta t ex två huvudrätter 
respektive bakverk/smörgåsar och betala för en. Rabatter ges även i många 
affärer. Titta gärna in på enjoyguiden.se för mer info. Häftena kostar 395 kr 
och vinsten på 75 kr går till Sakhumzi. Kontakta Lisette vid intresse. 

Vi har nu haft vårt första styrelsemöte som ideell förening och jag bifogar 
protokollet därifrån för dem som är intresserade. Den ekonomiska redovisningen 
är enkel då allt som kommer in till kontot oavkortat går till Sakhumzi, så vi har 
inga kostnader att redovisa. Administrativa kostnader, tryck av flygblad, 
presentkort etc har betalats av styrelsemedlemmar. 
 
Som förening bör man ha en medlemsavgift och vårt förslag var 100kr/person/år 
eller 200kr/familj/år som avsätts till fonden. Det krävs också att man har en 
lista över sina medlemmar och att dessa givit sin tillåtelse till att finnas på 
listan. Vi utgår ifrån att ni alla har givit ert godkännande till att finnas på denna 



lista som enbart används för Amelias vänner. Om inte så hör av er. Vad gäller 
medlemsavgiften så är jag tacksam om ni vid inbetalning anger att det gäller den. 
Kom ihåg att man kan vara enbart medlem och ändå få nyhetsbreven samt delta i 
våra aktiviteter men självklart är vi tacksamma om månadsbidragen fortsätter 
komma. 
Amelia sänder massor av kramar från sig och barnen som bortsätt från 
förkylningar mår bra. Tack och lov har svininfluensan inte drabbat dem men 
Amelia känner en viss oro med tanke på att barn och unga tycks vara mer 
utsatta. 
 
För er som missade Dorothys dockutställning så finns det möjlighet nu från den 
30/11 - 12/12  på Majornas bibliotek. Men även på vår basar kan en del beskådas 
- ännu ett julklappstips.  
 
  
Varma hälsningar från styrelsen /Barbro  
 
 
Amelias vänner plusgiro 4146312-6 och nu även bankgiro 356-1529 för er som 
föredrar det 


