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Nyhetsbrev januari 2011 
 
         Kära Ameliavänner! 
 

Amelia berättar att julen på Sakhumzi blev mycket glad. Redan på julaftons morgon fick dem 
ett samtal som berättade att de skulle få besök av ett antal okända givare som ville ge 
barnen en överraskning. Den bestod av mat från Mc Donalds, glass, godis och leksaker. Man 
marscherade tillsammans med sina gäster iväg till ”nya tomten” och festade fram till klockan 
fyra på eftermiddagen då alla var trötta efter vilda lekar i den gassande solen. 
Amelia själv satt under trädet (ja, det finns bara ett) som nu blivit så stort att det ger skön 
skugga. På kvällen kom det efterlängtade regnet och med det svalka.  
 
Juldagen blev lugnare, rikligt med mat lagades och alla var hemma. Som alltid vid helger finns 
det risk för oroligheter så ungdomarna får också hålla sig hemma (även om man i Mfuleni nu 
infört förbud att sälja alkohol efter klockan 21.00 på julafton).  
Dessutom behövs de för att ta hand om småbarnen då ”the ladies”, som Amelia kallar 
kvinnorna som hjälper till med småbarnen, behöver vara med sina familjer.  
Liksom här är julen en familjehögtid och Amelia uttrycker stor tacksamhet till ”våra vänner i 
Sverige som gjort det möjligt för henne att släppa vardagens problem och bara njuta av den 
goda maten och gemenskapen. Att se barnens glädje är det bästa belöningen och jag önskar 
ni alla kunde fått vara här med oss.” 
Nyår firas däremot inte som här. Inga fester eller fyrverkeri utan allt är som vanligt. 
Men för skolbarnen är det ju sommarlov och med våra julpengar har Amelia kunnat ge dem 
lite extra som glass eller biobesök.  
Dessutom kom Martin och Sophie Phipps på besök och när de frågade Amelia vad de kunde 
göra för barnen den här gången föreslog hon en uppblåsbar hoppborg. Man hyrde in två 
stycken och det blev en formidabel succé. Barnen hoppade nästan oavbrutet hela dagen. 
Många av barnen hade varit oroliga för att de inte skulle få något besök av dem i år eftersom 
de hade sett på TV hur snökaoset i Europa skapade förseningar och att människor fick sova 
på golvet på Heathrow. Tack och lov så var det inga förseningar när Martin och Sophie flög 
ut sent på juldagen. 
Sophie kom med en stor nyhet. Det brasilianska fotbollslanslaget har skänkt en minibuss och 
några av spelarna bl. a. Kaká kom ut och sparkade boll med barnen. Det är nog ingen tvekan 
om vilket barnen uppskattade mest.  
Det känns underbart att veta att vi är många som på olika sätt försöker förbättra tillvaron 
för barnen på Sakhumzi. 
Sophie bekräftade också att Queenie vill läsa vidare till lärare, så där kommer vår 
utbildningsfond väl till pass. 
 
 



 
Sakhumzi kommer att få fler besök den närmaste tiden då ett antal Ameliavänner befinner 
sig i området. Vi ser fram emot fler nyheter om livet på Sakhumzi. 
Eva Lund kommer att vara nere i två månader och se över hur man bäst kan göra en 
registrering av barnen. Relativt nyligen blev det bestämt att alla måste kunna visa upp en 
födelseattest och Eva läste i lokaltidningen att utan en sådan får 7-åringarna inte börja 
skolan.  Amelia har som väl är sett till att alla på Sakhumzi nu har en födelseattest.  
Barn behöver rätt till en identitet och tack vare påtryckningar från UNICEF har en kostnadsfri 
registrering införts i många länder i Afrika. Detta är otroligt viktigt för att ett land skall 
kunna ta hand om sina barn och veta hur många skolor som behövs och hur många som 
behöver vaccinationer etc  
 
Förra året var ett fantastiskt år och vi kan verkligen känna oss nöjda.  
Vi började detta år med den ofattbara summan av 197 343 kr på kontot.  
Av detta utgör 141 000kr fonder.  
41 000kr i vår nya utbildningsfond och 100 000 kr i vår tidigare fond för oförutsedda 
utgifter och långsiktig planering. 
Inför skolstarten skickades som planerat 10 000 Rand från utbildningsfonden. 
Under 2010 sände vi de vanliga 10000 Rand /mån, bidrag till elkostnad under 
vintermånaderna, extra bidrag vid vårt besök i våras samt julgåva. 
En summa på totalt 191 229kr att jämföra med 2009 då det blev 163 551kr.  
Detta tack vare att vi blivit fler Ameliavänner och att vi förra året hade två lyckade basarer. 
Dessutom har vi, som jag tidigare berättat, hittat en ny möjlighet till bidrag . Två företag har 
skänkt pengar till Sakhumzi istället för att ge julgåvor till sina kunder och i sina julbrev har de 
använt bilder från Sakhumzi. 
Strax innan jul fick vi en gåva på 5000kr av Finansa AS ett norskt företag. 
Vi bugar och tackar och jag bifogar deras julhälsning för er som får detta via mail. 
 
Vad som krävs av en ideell förening är som ni vet medlemsregister samt medlemsavgift och 
nu vid årets början vill jag påminna om det. 
Medlemsavgiften är 100kr/person eller 200kr/familj. Om ni nyligen blivit Ameliavänner så 
behöver ni såklart inte betala nu.  
Snälla, skriv att det gäller medl. avg. så att jag kan föra in det i registret.  
Ni vet väl att som medlem har ni möjlighet att rösta på årsmötet och information om det 
kommer snart. 
Om det känns som mycket pengar så kan ni minska ert bidrag med den summan för allt går 
ju ändå till samma konto.   
Kom ihåg att man kan vara enbart medlem och ändå få nyhetsbrev och erbjudanden. 
För registret behöver vi era hemadresser, så om ni vet med er att ni inte lämnat mig den är 
jag tacksam för ett mail till barbro.phipps@bostream.nu. 
En glad nyhet är att revisorfrågan är löst och vi önskar Ulla Philipsson välkommen till Amelias 
Vänner.  
 
Många varma hälsningar från styrelsen/Barbro 
 


