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God fortsättning kära Ameliavänner!
Jag har varma hälsningar till er alla från Amelia och barnen. En glad Amelia
svarade, när jag ringde på annandagen, och berättade att alla på Sakhumzi gjort
en heldagsutflykt till stranden med en del av vår ”julklapp”.
För att göra det möjligt hyrde hon en buss (den vi skänkt fungerar fortfarande
utmärkt) och med två turer per buss var alla på plats.
Barnen var överlyckliga över att få bada och springa omkring och när matsäcken
togs fram skrek dem av förtjusning åt godsakerna. Vi hade en wooonderful day
och jag tänkte på er hela tiden och sa till de stora barnen att det är tack vare
våra vänner i Sverige som vi kan göra detta.
Julklapparna till de yngsta kom i år från en kyrka i Rondebosch medan Amelia
köpte plastpooler för nu är det varmt!. Hon var också glad över att kunna ge de
kvinnor som hjälper till en liten julklapp i form av christmas pudding och kakor.
När jag frågade om nyårsfirande fick jag veta att det blir det inget. Fyrverkeri
är för dyrt och skrämmer dessutom de små.
I stället förbereder man sig inför skolstarten så att skoluniformer och väskor
är klara till den stora dagen .
Detta tycker alla är roligt, särskilt de 10 förstaklassarna, för nu längtar man
efter att börja skolan.
Amelia mår bra och tar sina mediciner och njuter särskilt de dagar som lite
sommarregn ger välbehövlig svalka.
Jag skrev i förra brevet att vår julbasar slog förra årets resultat på 14000kr
och det stämmer.
Med hur mycket är däremot svårt att säga eftersom vi sålt julkort, enjoyhäften
och smycken under hela december. Dessutom kan jag inte se exakt hur mycket
av insatta pengar som är betalning för mat och underhållning på basaren
eftersom det blandats med extra julgåvor och månadsbidrag .
Men faktum är att vi totalt fått ihop 29400kr !! Så nog kan vi känna oss stolta.
Här följer en redogörelse:
Lotteri
Ljus och bröd
Dorrans dockor
Smycken
Värdebevis
Julkort
Enjoyhäften
Mat underhållning

2000kr
1800
2620
4680
2600
7150
2550
6000 obs! uppskattning

Så vi kan konstatera att året börjat bra med plus 60 000kr (där fonden uppgår
till 40 000kr). Detta är ett resultat av månadsinsättningar, försäljning, basar,
extra gåvor och pengar till fonden.
Vi har som månadsbidrag sänt 140 000 Rand under året att jämföra med förra
årets 155 000. Visserligen något mindre men vi har nu en fond på 40000R samt
Sakhumzi mottog ju under året en stor gåva på 35000 från Göteborgs
Konsertkör inte att förglömma.
En del av fondpengarna hoppas vi kunna använda när vi åker ner i mars. Vad vi
skall göra där nere är ännu inte klart så jag får återkomma med de planerna. Vi
har ännu inte släppt hoppet om en välgörenhetskonsert med Lill Lindfors. Tack,
Göran för att du oförtrutet arbetar vidare med detta.
Stort tack också till Thorsten som hållit föredrag och fått ihop 4470kr till en
laptop som vi kan ta med till Sakhumzi.
Glöm inte att titta in på vår fina blogg www.ameliasvanner.blogspot.com
Glöm heller inte tävlingen om en ”logga” för Amelias vänner. Vi mottar med glädje
era förslag.

Kom ihåg att Amelias vänner är en unik förening där allt ni ger når fram!
Varma hälsningar i vinterkylan från styrelsen/Barbro
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