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Kära Sakhumzivänner! 
 
Sommaren har gjort att det stått stilla på nyhetsbrevsfronten men inget har 
stått stilla på Sakhumzi och vårt månatliga bidrag har gått iväg som vanligt.  
När jag talade med Amelia i början av juli blåste det kalla vindar från bergen 
och det hade till barnens förtjusning även snöat. Amelia var måttligt förtjust 
eftersom det går åt så mycket mer el när vintern är kall. Hon är därför så 
tacksam över vårt el-bidrag( =2500 Rand/mån under vintermånaderna) som vi 
sänder till Shirley Palmer. Shirley köper sedan el-vouchers som finns på lut när 
elen sinar. På detta sätt har man sluppit elavbrott denna vinter men alla längtar 
till oktober då värmen brukar kommer tillbaka. 
Vi kan glädja oss åt fler nya medlemmar och vi önskar er alla varmt välkomna.  
Vi kan inte bli för många, så gör vad ni kan för att sprida information om 
Sakhumzi. En broschyr är på gång men tipsa gärna era vänner om vår blogg 
www.ameliasvanner.blogspot.com, som i text och bild berättar om Sakhumzi och 
vad Amelias Vänner gör. 
Förutom nya medlemmar så har vi fått en underbar gåva på 10.000kr från 
brudparet Linda och Daniel. (Linda Ohlsén är lärare på Öjersjö Brunn skola.) 
Inför sitt bröllop den 7 aug bad de sina gäster att istället för presenter ge en 
gåva till Sakhumzi. Vi bugar och tackar och önskar dem allt gott.  
Amelia blir alltid lika rörd över att så många människor vill hjälpa hennes barn till 
ett bättre liv. Hon tackar och sänder de varmaste gratulationer.  
 
Utomhustoaletterna jag nämnde sist är inköpta men ännu så länge är bara två 
inkopplade (av lokala rörmokare). Även om alla i Mfuleni vill hjälpa Sakhumzi så 
behöver de få lite betalt för att själva klara sig. Amelias kassa är begränsad så 
hon måste prioritera bland behoven och nya behov uppstår hela tiden.  
Vi beslutade därför på vårt senaste möte att använda vår fond till den här typen 
av avgränsade mindre utgifter. Amelia kommer att bli lättad när hon får höra 
detta. 
Eftersom vi vill uppmuntra fler att läsa vidare och få ett yrke har styrelsen 
också tagit ett beslut att prioritera utbildning. Särskilt vill vi att flickorna skall 
ha olika förebilder. Queenie 15år kan kanske bli en sådan för hon vill gärna läsa 
vidare. Förebilden att stanna och fortsätta i Amelias spår finns ju alltid. 
Idag är det förutom Amelia fem stycken, Ursula, Garcia, Lebo, Anathi samt två 
killar Lunga och Luyanda, som tar hand om skötseln av Sakhumzi. 
När jag senast talade med Amelia försökte jag få klarhet i vilka kostnaderna är 
för undervisning. För alla som går i den lokala skolan, typ grundskola, betalar hon 
numera endast för skolmaterial, uniformer, skor, och skolväska. Barnen kan ta 
sig fram och tillbaka själva.  



För högstadiet tillkommer en kostnad för resor med bil eftersom det är enda 
sättet att ta sig till skolan. 
I dagsläget är det endast två killar Jackson 18år och Andile 16år som valt att 
läsa vidare och deras skolavgifter är 6000Rand/termin/elev och så tillkommer 
resekostnad med buss samt mat. Ibland måste de också betala för av skolan 
planerade aktiviteter som besök till verkstäder etc. 
Det är dags att betala ny terminsavgift i slutet av oktober och vi hoppas kunna 
hjälpa till med den. 
Kostnad för nuvarande termin togs av Martin och Sophie (Phipps) som ju också 
har ett nätverk av vänner som ger bidrag till Sakhumzi. På www.sakhumzi.org 
finner ni deras hemsida. Den kan vara bra att hänvisa engelsktalande till. 
När vi träffades i torsdags fick vi veta att de kommer att vara i Kapstaden över 
jul och nyår. Efter vårt första besök våren 2004 bad vi dem besöka Sakhumzi då 
de planerade resa till Kapstaden. Det har blivit många besök sedan dess och 
många utflykter. Sophie berättade att samma sex flickor åker alltid med henne. 
Första gången var det 8-åringar och nu tonåringar! Det är lite trångt om 
utrymmet numera men ingen vill ändra på rutinerna. 
Den nya tomten fortsätter att glädja alla. När de stora barnen är i skolan leker 
de små där och mat lagas utomhus i stora svarta grytor. Skolbarnen går direkt 
dit från skolan, hungriga som vargar, eftersom maten i skolan är väldigt enkel. 
  
Namnet som Amelia valt för den nya ”byn” är Ekukhanyeni vilket betyder Place of 
light på Xhosa. Byggplanerna fortskrider och projektet växer men i nuläget finns 
det inga uppgifter för oss. Detta skall bli ett mönsterprojekt som andra kan lära 
av och det måste få ta tid. Man förstår vikten av att alla som bor i Mfleni känner 
sig delaktiga. ”Vi kan inte tala om för dem vad dem behöver -  Vi vet inte bäst.” 
  
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. 
  
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! 
 
Många varma hälsningar från styrelsen /Barbro 
 
 
Amelias vänner   plusgiro 4146312-6      bankgiro 356-1529  
  
  



 
 
  
 


