Göteborg den 22/11-2004
Kära Ameliavänner, tack för era bidrag.
Vi gläder oss så över att ha kunnat skicka 2500 kr per månad sedan juni. För
Amelia innebär det en enorm trygghet att det kommer pengar varje månad.
Summan motsvarar ca 25% av hennes kostnader för mat, vatten, el och bensin.
När jag ringde för att höra att pengarna kommit fram berättade hon med glädje
att hon genast köpte bensin, betalade elräkningen och handlade mat. Bilen är
viktig för att få hem all mat eftersom det är långt till affärerna. Hon hoppas
också kunna köpa fler sängar då några av småpojkarna just nu sover på
madrasser på golvet.
Jag fick veta att skolbarnen som är 42 till antal har jullov från 3/12 till 17/1!!
Hon erkände villigt att det är jobbigt när alla är hemma. Dessutom kostar det
mer eftersom de stora vill röra på sig och då behöver de köpa något att äta eller
betala en bussresa etc. Barnen är visserligen vana att ta med sig mat till skolan
för där serveras inget att äta. Men det är svårare på lovet att planera detta.
Amelias dröm är naturligtvis att kunna ge julklappar till sina barn men ännu har
det inte varit möjligt. Vi hoppas att det kan bli möjligt i år eftersom Simons bror
har med sig en gåva från oss och dessutom själv lovat ge lika mycket. Om någon
vill ge lite extra till detta så är vi naturligtvis glada.
Jag har inte tidigare frågat Amelia om hennes biologiska barn. Det visar sig att
hon har tre söner som bor och arbetar i andra delar av Sydafrika. Hennes dotter
bor inte så långt från henne.Hon är gift med en konstnär och de tar hand om 19
övergivna barn! Amelia sa : I told her to do that. En lydig dotter uppenbarligen,
men hon får lite hjälp av Amelia när hon har något över.
Vi är så glada att så många vill vara med i detta projekt men om det är någon
som vill dra sig ur så är det naturligtvis helt okey. Skicka mig i så fall bara ett
meddelande om det.
Vi har emailadresser till mer än hälften, vilket underlättar när vi skickar ut de
här små breven. Om någon av er som får breven med post har emailadress så hör
av er är ni snälla.
Många varma hälsningar och en riktigt God Jul
från Barbro & Simon och inte minst från Amelia och hennes barn

