
 
Nyhetsbrev 13 december 2010                  
 
Kära Sakhumzivänner! 
 
Äntligen kan vi redovisa de senaste veckornas aktiviteter. Vi har haft inte mindre än 
tre basarer och det är helt fantastiskt att så många människor, unga som gamla, på 
olika sätt engagerat sig för att ge barnen på Sakhumzi en god jul men också framtida 
stöd i form av en utbildningsfond. Vi gläder oss åt det strålande resultatet. 
 
Vår basar och fest på Konserthuset inbringade i runda tal 37 000 kronor! (En del 
inbetalningar innehåller både pengar för mat, månadsbidrag samt gåvor och det är 
därför det blir i runda tal.)  
 
Basarerna på Öjersjö Brunn skola gav 34 800 kronor! Elever, föräldrar och personal 
har tillsammans gett utbildningsfonden en mycket fin start. De sålde hyacinter, 
äpplemos, hembakt, knäckäpplen, smycken, värdebevis mm. Fyra lottringar med fina 
priser gick åt och man hade fiskdamm, massage och café med fika och korv med 
bröd.  
 
Dessutom bjöds det på musikframträdande, bildspel från Sakhumzi och en auktion av 
bl.a signerade fotbollströjor i form av Kim Källströms matchtröja från landskampen 
mot Tyskland, IFK Göteborgs matchtröja samt en fotboll från Elfsborg med alla 
spelares autografer på. Vi tackar Kim Källström och Teddy Lucic lite speciellt för 
deras insats i detta sammanhang. 
 
Slutligen var det glädjande att Henrik Lundqvist, målvakt i New York Rangers, skänkt 
en signerad målvaktströja som inbringade 4500 kr! Ett speciellt tack riktas även till 
dig, Henrik.  
 
Liksom förra året gjordes alla basarerna möjliga genom generösa bidrag. Stort tack 
till: 
 
Annki Beckman för vacker keramik .  
Dorothy Ullén för dina stickade tomtar och det utlottade fina lapptäcket som jag kan 
meddela vanns av Gerd Hansson som besökte Konserthuset och vår basar. Det är 
bara att gratulera. 
Dorothys utställning ”Dorrans dockor” på Majornas bibliotek gav även i år gott 
resultat.   
Ove och Kerstin Johansson som fortsätter förse oss med hemstöpta ljus och 
hembakt bröd. 
Ameliavännerna Ulla Olsson, Berit Kadefors, Ninni Svenson, Gunilla Johansson, 
Monica Carlsson, Carina Bengtsson och Emma Phipps för era mycket uppskattade 
bakverk. 
Sara Jansson www.desajn.dinstudio.se Hennes smyckekollektion Hope till förmån för 
Sakhumzi fortsätter att vara mycket populär och vi gläder oss åt vårt samarbete. 



Helen Backlund på www.medvetnapresenter.se Våra värdebevis/gåvobrev har blivit 
mycket uppskattade.   
 
Lotteri: 
Thorsten Bengtsson för alla fina bokpriser.  
Annki och Peter Johansson på Compagniet för husgeråd mm 
Madelaine Westberg för hennes fina oljemålning. 
Folkteatern/Tina Phipps för biljetter till Katitzi. 
 
Varmt tack till alla hjälpande händer, ingen nämnd och ingen glömd, både på 
Konserthuset och Öjersjö Brunn skola. 
 
Styrelsen har också skött sig bra och förutom allt arbete och skänkta priser har vi 
även sålt Enjoyhäften samt julkort och bokmärken. Den utsökta buffén från Råda 
Säteri som Robert bjöd på inbringade över 10 000 kronor. 
 
Stort tack till alla er som kom till basarerna men också till er som satt in en julgåva på 
kontot. 
  
Tack också till Tom Hansson AB som i år, istället för julgåvor till sina kunder, valt att 
”köpa” ett e-julkort från Sakhumzi för 2500 kronor. Vi hoppas fler företagare nappar 
på den idén. 
 
Vi tackar Mölnlycke Soroptimistklubb som, efter att Lisette nyligen besökte dem för 
att berätta om Amelia, skänkte 3000kronor. Soroptimisterna är ett internationellt 
kvinnligt nätverk vars arbete syftar till att förbättra mänskliga rättigheter och stärka 
kvinnans ställning. Klubben går även med som medlemmar i Amelias Vänner. 
 
Totalt har vi fått in den fantastiska summan av 80 000kronor. Jag säger som vår 
ordförande Lisette -”Firman går bra.” 
 
Vad skall vi nu göra med alla dessa pengar?  
 
Till en början får Sakhumzi en julklapp på 20 000 kronor som vi vet kommer att ge 
barnen en god jul och lite extra under ”sommarlovet”. Dessutom, som redan nämnts, 
kommer behållningen från basarerna på Öjersjö Brunn skola samt ytterligare 6000 kr 
avsättas till en utbildningsfond. Totalt blir det cirka 41 000 kronor. 
 
Till skolstarten i januari kommer vi att skicka 10 000 kronor för vi vet att 32 barn då 
skall ha sina uniformer och skolväskor i ordning. Skolan förväntar sig också att 
barnen har två st av byxor/kjol, T-shirt/skjorta samt skor. Amelia gör självklart sitt 
bästa för att hennes barn inte skall känna sig annorlunda eller bli retade och med vår 
hjälp blir det lättare att förhindra. 
 
Som avslutning vill jag också nämna att vår vän Eva Lundh tagit fram en riktigt fin 
folder om Sakhumzi/Amelias Vänner helt utan kostnad med hjälp av Lelle på 
reklambyrån DraftFCB i Stockholm. Hon har också kontaktat tryckeriet Koloriten i 
Helsingborg som lovat ge oss 1000 kopior, också det utan kostnad. Vi tackar Eva och 
övriga inblandade och ser fram emot ännu ett hjälpmedel för att informera om 
Sakhumzi. 



 
SAKHUMZI-loggan på det här nyhetsbrevet (tagen från Evas folder) är den samma 
som på Sakhumzis staket. Vi gläder oss åt att nu ha en egen logga.   
 
Glädjande nog har vi blivit fler Ameliavänner under året och vi önskar er varmt 
välkomna i vårt gäng. Vi hoppas att ni, likaväl som ”gamla Ameliavänner”, alla fylls av 
den obetalbara känslan av att ha bidragit till något väldigt meningsfullt. För det vi gör 
är meningsfullt och det gör stor skillnad för våra små vänner på Sakhumzi. 
 
Kom ihåg att Amelias vänner är en unik förening där allt ni ger når fram!   
 
Kära vänner, tack för det här året! 
 
 
Till er alla från oss alla i styrelsen, en riktigt God jul och ett Gott nytt år!  /Barbro   
 
 
 
 


