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Kära Sakhumzivänner!
Det blev en fantastisk dag på konserthuset igår och vi kan verkligen känna oss
nöjda och stolta. Redan nu när vi bara räknat de pengar vi fick in under gårdagen
så förstår vi att julklappen till barnen på Sakhumzi kommer att bli större än
förra årets 20.000kr.
Stort tack till alla er som gjorde detta möjligt.
Ett särskilt tack till Robert som bjöd på en ypperlig buffé som alltid lika
generöst som gott.
En mer detaljerad redovisning av basaren kommer i nästa brev.
Jag har ofta sagt att vårt arbete med Amelias vänner sprids som ringar på
vattnet. Nu har det skett igen!
Amelia och barnen kommer snart att få besök av en underbar svart
sydafrikanska som själv vuxit upp under svåra förhållanden men idag är
operasångerska med en mycket ljus framtid.
Jag syftar på gårdagens sopransolist Nkosazana Dimande, sistaårselev på
Operahögskolan i Stockholm. När hon fick höra om Sakhumzi sa hon direkt att
hon vill åka dit eftersom hon vill hjälpa barn som liksom hon själv inte fått en så
lätt start i livet. För barnen på Sakhumzi kan hon betyda mycket som förebild.
Besöket blir nog redan i januari då hon kommer att arbeta på operahuset i
Kapstaden där man sätter upp Den flygande holländaren.
Hon var mycket imponerad och rörd över allt som Amelias vänner åstadkommit.
Själv har hon fått sin treåriga utbildning här i Sverige sponsrad av en
affärskvinna i Sydafrika och kommer även att förmedla kontakt med henne för
Sakhumzis räkning.
Glöm inte att Dorothy har utställning på Majornas bibliotek, med sina färgglada
och fantasifulla stickade alster, med början idag och till 4dec. Då blir det också
lottdragning på ett vackert och unikt lapptäcke som hon sytt tillsammans med en
god vän. Lotter till detta finns att köpa..
Jag vill avsluta med ett stort tack till Göran Håkansson/Göteborgs Konsertkör
som gjorde det möjligt för oss att med den här basaren nå ut till så många fler
än bara Amelias vänner. Förhoppningsvis blir vi fler Ameliavänner nu.
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