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Nyhetsbrev september 2011
Kära Ameliavänner!
Ja, nu är sommaren slut och en vacker höst står för dörren. För Amelia och barnen har våren
börjat lite smått efter en sedvanligt regnig och kall vinter. Men alla mår bra och långsamt
hämtar man sig efter förlusten av Ursula. Amelia är mycket nöjd med hur ungdomarna sköter
det dagliga arbetet. Själv kan hon dra sig undan så mycket hon behöver. Satellithemmen
fungerar bra och barnen har nu förstått att förändringarna inte blivit så stora, man träffar
varandra precis som tidigare och äter oftast tillsammans.
Vi tackar alla som sänt bidrag till Ursulas fond och kan meddela att det blev 12000 kr.
Amelia vet ännu inte hur mycket vi fått ihop men när jag frågade henne vad de mest
önskade göra till Ursulas minne svarade hon genast: ”Barnen har talat mycket om en
gravsten till Ursulas grav som de ofta besöker men jag har sagt att det nog inte var möjligt.
Jag vet inte ens vad det skulle kosta.”
Vi hade ju tänkt oss något som skulle ge barnen glädje och få dem att minnas Ursula så
styrelsen har beslutat att det får bli en gravsten men också något för barnen. Vi kommer att
föreslå att man t.ex. köper gungor eller klätterställning och skapar ett Ursulas Corner eller
liknande. Vad det än blir så kommer dem att bli glada över gåvan.
I juli fick vi rop på hjälp från Shirley Palmer. Sakhumzi har länge haft en skuld till
vattenleverantören som man försökt förhandla ner och Amelia har betalat av lite varje månad
men nu hotade de med att stänga av vattnet helt. Samtidigt hade Sakhumzi fått en större
summa av en kvinna som då och då skickar en check. Shirley kunde genom sitt företag bidra
med en del och frågan var om vi kunde hjälpa till med resten. Styrelsen beslutade sända den
önskade summan på lite drygt 25000 kr. Detta minskade vår fond men gjorde Amelia
mycket lycklig ”En stor sten föll från mitt hjärta för detta har oroat mig länge. Jag vill tacka
alla mina vänner i Sverige för att ni finns där för barnen och mig. ”
Jag har det stora nöjet att få vara den som förmedlar glada nyheter till Amelia och känner
mig verkligen privilegierad. Amelia berättar att när hon är ledsen och orolig säger barnen:
Varför ringer du inte Barbro? De tror att du bor ”next door”.
Men det visar hur vi Amelias vänner är en del av barnens liv. De förstår inte att vi är långt
borta men de vet att vi finns där för dem. Amelia säger att hon ofta talar med barnen om
vännerna långt upp i norr som tänker på dem.
Arbetet med att få förskolan på den nya tomten registrerad pågår med hjälp av SASDI. Man
har beslutat att bygga runt det befintliga som Amelia med bl.a. vår hjälp redan fått till stånd.
Vatten/el/sanitet och tillfälliga hus för bl.a. kök samt staket runt en del av tomten är några
av kraven. Nybygget kommer att påbörjas så fort som finansieringen är klar men i väntan på
det kan förskoleverksamheten ändå bedrivas.

Amelia berättar att hon och Shirley skall öppna ett bank konto för ”The Trust” som man
beslutat att både Sakhumzi och Ekukhanyeni skall ingå i, men med separat ekonomisk
redovisning. Pengar på detta konto kan bara användas med styrelsens godkännande till
skillnad mot de 10000R vi skickar direkt till Amelia s.k. matpengar.
Detta nya konto hoppas vi kan underlätta om företag vill bidra med större summor till
specifika önskemål.
Styrelsen sammansättning arbetar man på och har önskemål att någon från Sverige ingår.

På årsmötet fick styrelsen i uppdrag att bilda en valberedning. Vi är mycket glada att Anita
Jordö tagit på sig denna uppgift men undrar om någon mer är villig. Hör gärna av er i så fall.
Som ni vet går allt ni ger oavkortat till Sakhumzi och de administrativa kostnaderna har
tagits av styrelsemedlemmarna. På årsmötet kom det upp ett förslag om att söka sponsorer
för dessa kostnader. Därför ber vi nu er Ameliavänner om hjälp med detta. Kanske det finns
ett företag som kan tänka sig stå för dessa kostnader så att vi kan sända mer till Sakhumzi.
Bankavgifterna är den största kostnaden och uppgår till ca 3000Kr/år (600kr årsavgift +
180kr per överföring).

Vi har fått veta att Amelia fyller 70 år den 14 sept och hon kommer då att få en hälsning
från Amelias Vänner. Just nu är Alexander, son till goda vänner i England, volontär hos SASDI
som ju utför arbetet med Ekukhanyeni på den nya tomten. Han kommer att åka ut till
Sakhumzi och förmedla en hälsning vi sänt samt blommor. Simon och jag tänker också ringa
och sjunga för henne
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