Kära Ameliavänner!

2009-11-24

Jag har färska hälsningar från Amelia som håller på att förgås i värmen. ”När
man andas bränner det i näsborrarna av den heta luften”. Husen ligger så tätt
att vindarna inte kan svalka men barnen kan som väl är leka på den nya tomten
där det är svalare.
Men säger Amelia, sommaren är ändå att föredra före vintern för då fryser man
hela tiden. Själv går hon upp med ljuset vid 4-tiden och försöker få undan så
mycket som möjligt under de svala morgontimmarna.
När vi talas vid frågar hon alltid hur vädret är här och utbrast igår: Så det är
alltid vinter när ni firar jul ! Tanken roade henne uppenbarligen men själv
föredrar hon att fira när det är sommar.
Igår hade de också haft en fest för barnen som skall börja skolan i januari. Den
blev extra lyckad för att någon hade skänkt godsaker och dylikt så att Amelia
istället kunde köpa några skoluniformer. Hon var tydligen väldigt glad över detta
för ofta har hon fått låna uniformer från en god vän. Det har varit bra men man
vill ju helst klara det själv sa hon med eftertryck. Och barnen blev så glada.
Nu har vi planerna klara för vår julbasar/glöggfest söndagen den 6dec.
Liksom förra året blir det i Musik i Västs lokal Vallgatan 38 (marschaller visar
vägen). Festen börjar 15.00 och håller på till 18.00.
Tanken bakom det hela är att ge barnen på Sakhumzi en rejäl julklapp men också
en kväll i glädjens och samvarons tecken för oss alla.
Det kommer att finnas mat och dryck, underhållning, lotteri med fina priser,
allsång, bildvisning, föredrag samt möjlighet att inhandla diverse julklappar som
hemstöpta ljus, hembakt bröd, Dorrans hemstickade dockor, smycken av serien
Hope som specialdesignats för Sakhumzi, julkort m.m.
Mat, dryck och underhållning sponsras av olika personer men alla som kommer
lämnar sitt bidrag för detta, direkt eller till vårt konto.
Förra året gav kvällen 14000 kr vilket gjorde julen mycket gladare för Amelia
och barnen.
Så ni är alla hjärtligt välkomna med familj och vänner men låt oss få veta hur
många som kommer - så att maten räcker. O.s.a. senast 3/12. Mail eller 208683.
Gamla och förhoppningsvis nya gåvobrev kommer också att finnas på basaren och
för er som inte kan vara med så kan jag meddela att det till jul också går att
köpa på nätet genom ett samarbete med Medvetna Presenter.
En samlingsplats för bra medvetna presenter för den som redan har allt.

På www.medvetnapresenter.se. Kommer snart tre gåvobrev som gäller Sakhumzi:
• 150kr - pedagogiska leksaker
• 250kr - hygienartiklar
• 350kr - skoluniform
Pengarna går till Sakhumzi och ett fint värdebevis med en bild därifrån sänds dit
man önskar. Den perfekta julklappen – eller hur?
Hör gärna av er om ni beställer värdebevis så att vi kan kontrollera att gåvan
nått fram.
Ja det finns många sätt att hjälpa barnen. Här följer ytterligare några:
Katrin Nyberg Fysiken Friskvård skrev följande den 2009-11-03:

Träna för Sydafrika!
Stämningen var på topp under Fysikens Maraton i söndags med hårt kämpande
deltagare som galant tog sig igenom fyra timmars träning. Svettigt var det och
träningskläder fick bytas då och då, men alla körde på i sitt eget tempo för att
komma hela vägen fram. Mycket energi behövdes förstås och det var en
strykande åtgång på bananer, powerade och bars.
Arrangemanget var mycket uppskattat och avslutades med utdelning av
maratontröjor och utlottning av fruktkorg, massage, pizzor och paraplyer.
Lisette Svensson från Amelias Vänner fanns med under dagen och tackar stort
för biljettintäkterna - 2 300 kr - som går direkt till ett barnhem Sydafrika.
Tack Katrin för ditt initiativ!
Tack också till Kerstin och Ove Johansson som höll föredrag, i Missionskyrkan,
som resulterade i 1000kr till Sakhumzi.
Som jag tidigare berättat kommer Lill Lindfors att besöka Sakhumzi till våren.
Hon kan även tänka sig ge en välgörenhetskonsert för Sakhumzi vilket ju vore
helt fantastiskt.
Problemet för oss är bara att vi behöver någon på plats som kan organisera och
sälja biljetter till de skandinaver som bor där nere.
Så vår undran är: Har någon av er kontakt med eller känner till någon svensk som
bor där nere och som skulle kunna ge upplysningar eller hjälpa till med detta
projekt?

Vi har en dröm att se Lill och barn från Sakhumzi sjunga tillsammans med en
stolt Mama Amelia i publiken.

Så här avslutade Amelia vårt samtal igår:
”Tell everyone that when your money comes the children are so happy because
they know that even if it has been difficult something good will happen.
You are giving us hope and life and I bless the day Amelias friends came into our
life.”
Varma hälsningar från styrelsen /Barbro

Amelias vänner plusgiro 4146312-6 eller bankgiro 356-1529

