
                   2010-11-08 
  
Kära Sakhumzivänner! 
 
Amelia sänder ett varmt tack till alla besökare från White.  
”Detta har varit lyckliga månader med så många trevliga och glada besökare och 
så många gåvor. 
Skorna var helt fantastiska och leksakerna likaså. Alla barn har nu ordentliga 
skor och ändå har vi kunnat sparar en del till jul.” 
För första gången på länge kunde Amelia köpa annat än det mest nödvändiga och 
det resulterade i matbord och stolar. ”Nu kan vi sitta runt ett bord och äta som 
andra familjer gör. Barnen är så stolta över vårt hem och jag vill att alla skall se 
att de kommer från ett gott hem.” 
Den värsta vinterkylan är över och man ser fram emot varmare väder. 
Amelia är så tacksam över vår hjälp med elkostnaden under vintermånaderna 
samt den vanliga summan av 10.000 Rand per månad och konstaterar förnöjt:  
”Just nu har vi det riktigt bra. ” 
 
Styrelsen har beslutat att vi behöver en hemsida och Helena som skapat vår 
blogg håller i detta. Hon tar gärna emot råd och tackar inte nej till hjälp heller 
så hör av er till henne ekstrand@hotmail.com om ni har kunskaper inom detta 
område.  
 
Nu är det inte långt kvar till vår basar den 21 nov. 
Vi är glada över att Göteborgs Konsertkör (som hyr konserthuset denna dag) 
gör det möjligt för oss att hålla vår basar och fest här. 
 
Det gläder oss att så många har möjlighet att bidra på olika sätt.  
Basaren kommer att vara ett bra tillfälle till julklappsinköp.  
Vi har värdebevis, enjoyhäften, julkort, smycken, hemstöpta ljus, tomtar, 
bokmärken och hembakt.  
Dessutom kommer vi som tidigare ha lotteri med fina priser. 
Allt vi får in går oavkortat till Sakhumzi.  
 
Konserthuset kommer att öppna portarna klockan 12.00 och då är vi som skall 
ställa allt i ordning på plats.  
Bord för basaren skall placeras ut, bilder från Sakhumzi skall nålas fast på två 
anslagstavlor, två datorer med bildspel skall ställas upp och borden med 
försäljning iordningställas.  
Om det finns någon mer som kan vara behjälplig så hör av er. 
 



Basaren kommer att vara öppen för konsertbesökarna ca 1tim före 14.00 
konserten och en stund efter men från ca 16.00 är Amelias Vänner med gäster 
ensamma kvar för att köpa, mingla, äta och dricka i denna vackra miljö. 
Innan 19.00 konserten kommer det som då finns kvar av basaren erbjudas 
konsertbesökarna. 
Beställda biljetter kan hämtas i entrén före konserterna. En person som hör till 
Göteborgs Konsertkör kommer att vara på plats och lämna ut dem. 
Ni som kommer tidigare, för att hjälpa till, kan få era biljetter av mig .  
Det finns möjlighet att beställa biljetter fram till den 16/11. 
 
Jag är också tacksam om jag senast 14/11 får veta hur många som kommer till 
vår lilla fest så det finns mat till alla. Maila eller ring mig tel.208683. 
 
För att det inte skall uppstå svårigheter att bli insläppt av Konserthusets 
personal lämnar jag en lista över alla som anmält sig till basaren och festen. 
De som har biljetter till konserten har förstås inga problem att komma in.  
 
Det känns lite pirrigt att samordna det hela då mycket är ovisst och ovant. 
Så om jag glömt något eller något är oklart hör gärna av er. 
 
Väl mött på Konserthuset den 21:e november! 
 
 
 Många varma hälsningar från styrelsen /Barbro 
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