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Kära Sakhumzivänner!
Det är alltid med samma glädje jag sätter mig ner för att berätta senaste nytt
från Sakhumzi och vår förening.
Framför mig står en Önos marmeladburk, fylld med pengar och på locket en lapp
med texten ge till Lisette till Sakhumzi. Ytterligare en burk har lämnats in till
Lisette och totalt 658kr går nu till barnen på Sakhumzi från Filippa, Alice,
Mikaela, Melina och Klara. De går på Öjersjö Brunn skola och har med
egenhändigt gjorda teckningar och armband samlat in denna summa. Och det kan
bli mer i sommar hälsar dem. Amelia blev glad och rörd och bad mig tacka alla
fem. Bra jobbat tjejer!
I förra brevet berättade jag att vi fått en donation på 75000 kr. Denna gåva
kom från Gunilla Tebring som avled hastigt hösten -09 endast 64år gammal. Hon
var ensamstående, sjukpensionerad lärare boendes i Ulricehamn och hade under
större delen av sitt liv ägnat sig åt välgörenhet i olika former. Bl. a. handlade hon
på Individuell Människohjälp och skänkte pengar både till Läkare utan gränser
och till Stadsmissionen. I ett efterlämnat brev bad hon sin syster Ulla att se till
att hennes pengar kom behövande människor till godo.
Genom Lisette fick Ulla höra om Amelias vänner och till vår stora glädje
beslutade hon då att denna fina gåva från hennes syster skulle gå till barnen på
Sakhumzi.
Vi sänder ett varmt tack och lovar att använda gåvan på bästa sätt.
Vi har nu 115000 kr i vår fond och det känns underbart att ha en så stor
buffert. Tills vidare är det inte bestämt hur den skall användas förutom till
extra elektricitet nu under vintermånaderna.
Igår vid niotiden talade jag med en frusen Amelia som redan gått till sängs för
att huset var kallt och som hon resonerade kan man då lika gärna spara på
värmen och krypa under täcket liksom barnen.
Det har regnat mycket de senaste veckorna och utan solvärmen blir det dyrt att
hålla huset varmt och pengarna skall räcka till mycket. Jag undrade om hon
åtminstone hade en varmvattenflaska eller om hon kunde fylla en flaska med
hett vatten och stoppa i en socka som min mamma gjorde när jag var liten. Hon
skrattade gott för något sådant hade hon aldrig hört talas om men tyckte ändå
att det lät som en god idé.
Vi fortsätter att få in 10 000kr varje månad och tackar för era bidrag men som
ni vet finns det många hål att fylla och fler medlemmar är ju ett ständigt
önskemål. Detta kan kanske snart vara möjligt genom Eva Lundh som ni vet

tillbringade två månader i Kapstaden i början av året tillsammans med sin man
Christer och då fick en god inblick i livet på Sakhumzi .
Eva har lämnat sitt yrkesverksamma liv och bestämt sig för att engagera sig i
Sakhumzis framtid och har stor erfarenhet av försäljning och företag. Hon blev
adjungerande styrelseledamot på vårt senaste styrelsemöte och
vi önskar Dig varmt välkommen Eva och ser fram emot samarbetet med dig - vi
här och du i Helsingborg. Ännu en ring på vattnet !
Planeringen av den nya tomten går vidare med möten varje vecka, och Amelia är
mycket glad över detta, men det kommer troligtvis inte att byggas något under
2010. Barnen däremot gläder sig åt att använda tomten som lekplats och man kan
se hur förväntansfulla de är när frukosten är avslutad och de vet vad som skall
hända.
Det är som att släppa kalvar på grönbete när de väl är där berättar Amelia.
Igår berättade hon också att hälsovårdsnämnden inspekterat tomten och
konstaterat att hon behöver fler toaletter. Man har därför dragit avloppsrör
och beställt 4 cementtoaletter av samma typ som många andra i området har.
Två för flickor/personal och två för pojkar till en kostnad av 4000 Rand.
Eftersom pengar är på väg både från oss och från Simons bror Martin så
kommer toaletterna snart att vara på plats.
De allra minsta barnen är fortfarande i den garageliknande byggnaden på
Sakhumzi men eftersom de något större barnen är på tomten så blir det lugnare
i huset för de små som blir väl omhändertagna av underbara kvinnor från
området som får lön när Amelia har pengar. Ibland får de vänta länge men de
litar på Amelia och förstår att de inte kan ersättas utan problem. Amelia
betonar att det är viktigt att de små kan få knyta an till en och samma person.
Över hundra barn har lämnat Sakhumzi under åren som gått och många hör av sig
eller kommer på besök. Det känns lika mycket i hjärtat varje gång säger Amelia.
Utan Amelia och hennes man kan man undra hur det skulle ha gått för dem.
Barnen på Sakhumzi får mycket kärlek och känner att de tillhör en familj. Och
de är öppna, nyfikna men också mycket ”väluppfostrade”. Ljudnivån är inte så hög
som man kunnat förvänta sig därför att barn liksom vuxna talar ganska lågmält.
Detta är något Amelia förmedlat, för som hon säger, det fungerar ju inte om alla
skriker.
Lisette och jag hade tänkt introducera ”Barn masserar varandra” men tiden
räckte inte till så först vid Simons och mitt sista besök fick jag möjlighet att
tala om det med Amelia och Lebo 21år, som valt att arbeta med de små och var
eld och lågor över den här leken. Hon är den som brukar massera Amelia när hon
har huvudvärk.

Massagen följer en saga och vi hade valt ansiktsmassage med en saga på engelska
som Lebo sedan kan ändra till Xhosa. Det blev en rolig stund när jag först
demonstrerade på Amelia och Lebo sedan med stor koncentration prövade på mig
och därefter på lille Lungisa 3 år som enligt Amelia alltid vill vara med när det
händer något – en mycket social och nyfiken liten kille.

Sångläraren Nikiwe blev en riktig hit och barnen älskar henne. I sin undervisning
använder hon mycket dans och även det kommer naturligt för dessa barn som
utstrålade en enorm glädje och säkerhet under lektionen, kanske extra mycket
p.g.a en begeistrad publik. Att Nikiwe själv är Xhosa med ett yrke och egen bil
är ingen dålig förebild.
Vi tackar för insända adresser och medlemsavgifter till vår medlemsförteckning.
Medl.avg/år är 100 kr/person eller 200kr för en familj. Tacksam om ni skriver
att det gäller medlemsavgift men om ni skickat pengar och glömt skriva så hör av
er. Notera att man kan vara medlem utan att binda sig för månadsinbetalning.
Ni vet väl att Rickard Sjöberg från Postkodmiljonären har varit i just Mfuleni
och byggt hus för en ideell organisation. ”Jag vill komplettera mitt livs.” Läs mer
här: http://www.expressen.se/noje/1.1416454/rickard-sjoberg-folk-kunde-doframfor-mina-fotter
Sara Janssons smyckekollektion Hope finns fortfarande att beställa på
http://www.desajn.dinstudio.se/ och kom ihåg att hela förtjänsten går till
Sakhumzi. Tack Sara!
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