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Nyhetsbrev mars 2011 
 
         Kära Ameliavänner! 
 

Vårt årsmöte blir den 17mars kl 19.00 i Kultur i Västs lokal Rosenlundsgatan 4. Kallelse 
bifogas tillsammans med nuvarande stadgar och förslag till stadgeändring. Kom ihåg att som 
medlem har ni möjlighet att rösta på årsmötet. Väl mött! 

 
Talade med Amelia för två veckors sedan och hon berättade att de nu kommit in i de vanliga 
rutinerna efter sommarlovet. Skolstarten är alltid hektisk men våra extra 10000Rand gjorde 
det mycket lättare. Värmen är pressande och ”vi svettas som grisar” sa Amelia när vi talades 
vid klockan halv tio på kvällen. Barnen hade svårt att somna trots att man lämnat alla dörrar 
öppna för att få tvärdrag. Det kan vara uppemot 36C under dagen och redan kl 7 på 
morgonen är det varmt. 
Efter rapport från vår Ameliavän Eva skickade vi i februari, förutom de vanliga  
10000Rand, 6000Rand för Andiles fortsatta studier samt 7000Rand för en ny hörapparat. 
Anathi och Lunga har ännu inte kunnat köra upp då pengar saknats och nu behövs ytterligare 
5 lektioner var för dem. Vi beslutade att skicka 10000Rand för att se till att de får sina 
körkort vilket är nödvändigt eftersom de båda skall fortsätta arbeta på Sakhumzi. 

 
Sakhumzi har haft flera besök av Ameliavänner och med det välbehövligt tillskott till kassan. 
Att få besök från oss betyder mycket för Amelia och barnen. De känner en närhet till Amelias 
Vänner som idag är den största bidragsgivaren. Det är faktiskt så att utan oss skulle 
Sakhumzi inte klara sig. ”Without your help we wouldn’t exist”. 
 
Som jag tidigare berättat finns det stora planer att bygga en mönsterby på den nya tomten 
och det senaste budet från SASDI som projekterar det hela är att det kommer igång om nio 
månader. Amelia är som vi vet orolig att någon skall bosätta sig på området så hon har i 
väntan på bygget startat en förskola där. Barn från Mfuleni är också välkomna men det 
kostar 50Rand/mån/barn.   
Några trähus finns redan på plats och snart kommer hon att få ytterligare två som varit en 
tillfällig lösning när SASDI byggt ett annat hus i Mfuleni. Amelia Vänner har tidigare betalt för 
fyra utomhustoaletter samt dragning av elkablar som även kommer att behövas när bygget 
kommer igång.  
Vi har kanske två skandinaviska finansiärer vad avser staketet runt tomten. Kontakt mellan 
dem och Stuart Hendry på SASDI har förmedlats. 

 
Att ha Eva på plats i flera månader har varit guld värt. Hon har varit mycket aktiv och ökat 
vår kunskap om behoven på Sakhumzi genom sina rapporter.  
 



 
 
 
Hon har träffat Shirley Palmer (som förmedlat el-pengar), Mrs Ackerman ägaren till 
matkedjan Pick and Pay, läraren Nikiwe, Food Bank och självklart haft många kontakter med 
Amelia/Sakhumzi.  
Från Food Bank kan man varje tisdag hämta en ranson av vad dem för närvarande fått in. 
Det kan vara allt från tvålar till bröd och är en bonus för Sakhumzi. 
 
Vi att få ta del av foton och film när Eva kommer åter. Förhoppningsvis kommer vi då att 
kunna sätta namn och ålder på alla som arbetar där samt även många av barnen.  
Jag bifogar några färska bilder. 
 
Eva kunde konstatera att Amelias hälsa försämrats betydligt sedan förra året. 
Vi har lovat Amelia hjälp med läkarkostnader (200R/besök) hos en privat läkare i närheten. 
Besök på sjukhuset tar nästan en hel dag trots att det oftast bara gäller blodtrycks- och 
blodsockerkontroll samt ev medicin. Det är långa väntetider och man kan bara ge några 
minuter per patient till skillnad mot privatläkaren som ger sig tid att lyssna.   
Amelia har i princip lämnat över det dagliga arbetet till ”personalen” men brukar sitta på 
tomten och hålla ett öga på det som pågår. Med den värme som nu är måste hon vila mer än 
annars. Det är dock inget fel på hennes huvud och hon finner hela tiden nya lösningar när 
problemen uppstår. 
Amelia: ”Knowing that you are there gives me more energy and ideas”.  Amelia blir 70år den 
10 september. 

  
Vi hoppas fortfarande kunna hjälpa någon av flickorna att läsa vidare. Queenie 16år vill bli 
lärare och Eva har uppmuntrat henne och förmedlat kontakt med Shirley samt införskaffat 
kunskap om skolsystemet av Nikiwe. Amelia vill gärna att fler läser vidare och får en 
utbildning om vi garanterar kostnaden.  
Hon har andra kostnader som vi förstod av ett brev från Queenies lillebror, som med sin 
systers hjälp skrev följande: 
  
Anelisile	  James	  –	  10	  years	  old	  hyper	  energetic	  boy	  	  

Hi	  my	  name	  is	  Anelisile	  James,	  I	  am	  10	  years	  old	  boy.	  I	  live	  in	  Sakhumzi	  Children	  Care	  Home	  in	  
Mfuleni	  in	  the	  city	  of	  Cape	  Town	  since	  I	  was	  1	  day	  old.	  

I	  was	  found	  on	  the	  ground	  wrapped	  in	  a	  plastic	  bag	  and	  this	  was	  in	  the	  middle	  of	  September	  
when	  we	  have	  spring	  in	  South	  Africa.	  	  I	  was	  lucky	  to	  be	  found	  and	  to	  come	  to	  a	  loving	  and	  caring	  
home	  at	  Sakhumzi	  and	  Mama	  Amelia.	  However	  during	  the	  years	  I	  grew	  up	  I	  developed	  some	  
psychological	  problems	  and	  it	  took	  a	  while	  to	  get	  the	  correct	  diagnose.	  I	  am	  hyper	  energetic	  and	  
need	  daily	  medical	  treatment.	  This	  is	  very	  expensive.	  The	  first	  years	  in	  school	  were	  difficult	  for	  
me	  as	  I	  had	  problems	  to	  concentrate.	  	  If	  I	  do	  not	  get	  my	  medicine	  I	  cannot	  work	  properly	  in	  the	  
school.	  Furthermore	  it	  is	  very	  risky	  as	  they	  can	  suddenly	  find	  me	  climbing	  on	  the	  roof	  or	  do	  
other	  dangerous	  things.	  

My	  biggest	  problems	  are	  to	  get	  my	  expensive	  medicine	  and	  the	  nutrition/food	  I	  need	  and	  like.	  	  I	  
do	  not	  like	  sweets,	  cola	  and	  other	  unhealthy	  products.	  	  The	  nutrition	  is	  also	  expensive.	  

With	  all	  your	  love	  and	  support	  would	  you	  kindly	  help	  me	  so	  I	  will	  get	  my	  important	  medical	  
treatment	  and	  healthy	  food.	  

	  



	  

	  

With	  all	  my	  love	  Anelisile	  James	  from	  Sakhumzi	  in	  February	  2011.	  

My	  sister	  Queen	  James	  who	  turns	  17	  this	  year	  has	  told	  you	  about	  me.	  Queen	  live	  also	  at	  
Sakhumzi.	  

 
Vi kommer självklart att följa upp Anelisiles behov men redan nu vet vi att sjukhuset i Mfuleni 
kommer att ge honom den medicin han behöver gratis. Däremot kan vi hjälpa till med de 
extra 1000Rand som hans skola kostar. 

 
Vill gärna tipsa er som inte redan känner till den svenske läkaren Hans Rosling och hans 
fantastiska TED föreläsning om hur världsfattigdomen faktiskt minskat och att det inte 
längre handlar om I- och U-land. Det är inte så hopplöst som vi kanske tror.  
Al Gore kom fram efter föreläsningen och sa att han inte hade en aning om att det förhöll sig 
på detta sätt.  Simon och jag hade det inte heller. 
www.ted.com/talks/hans_rosling_shows_the_best_stats_you_ve_ever_seen.html 
 
En liten påminnelse om medlemsavgiften. 
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.  
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. 
 
 
Tänk på att det största misstag man kan göra är att inte göra något alls bara för att man 
endast kan göra lite. 
 
  
Många varma hälsningar från styrelsen/Barbro 
 


