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          Kära Ameliavänner! 
 Låt mig få berätta om Amelias 70-årsdag. Som ni vet hade vi ordnat så att Alexander skulle 

åka ut med hälsningar från oss och vi skulle ringa henne och sjunga Happy Birthday.  
 Allt blev till och med bättre än vi hoppats. 

Som Amelia sa: 
Det var som ett mirakel att just som ni sjöng för mig över telefonen så steg Alexander in 
genom dörren med tårta och hälsningar från Amelias vänner. Jag blev överraskad och så glad 
att jag började gråta när jag tänkte på att vi har så många vänner i Sverige . I felt so close to 
you. 
Enligt Nohno grät Amelia flera gånger under dagen när hon mindes morgonens händelse. 
 
Vad hon inte visste var att vi hade haft kontakt med Nohno som berättade att de så gärna 
ville överraska Mama med en present, för hon unnar sig aldrig något. Hon tänker alltid på oss 
och ger oss det vi behöver. Kunde vi hjälpa dem?  
Nytt samtal till Alexander med förfrågan om han kunde lägga ut pengar och diskret lämna 
dem till Nohno.  Det lyckades och senare på eftermiddagen åkte några av ungdomarna iväg 
och köpte nattlinne, morgonrock och tofflor och när alla var samlade på Sakhumzi firade man 
sin underbara Mama. Barnen var så glada över att kunna ge henne så fina presenter och 
Amelia tyckte att hon haft en fantastisk födelsedag.   
 
Pengarna till Ursulas minnesfond kommer ju att användas till en gravsten men också till en 
lekstuga ”Ursulas House ”med dockor, dockservis samt till några gungor.  
Amelia: De små kan leka med dockorna som kanske får heta Ursula och ställa till kalas. De 
kan pynta med blommor och stenar till hennes minne för de är för små att gå till 
kyrkogården. Ja jag kan själv lägga en sten där och ”prata” med henne.   
 
I september var det dags för ny terminsavgift för Andile som nu går i second grade och 
enligt läraren är både duktig och engagerad, berättar en stolt Amelia. Han kommer snart att 
gå ut i mekaniker- praktik och har sedan bara två terminer kvar.   
 
SASDI  har ännu inte fått ihop tillräckligt med pengar för att starta nybygget på Ekukhanyeni 
men de gör vad de kan för att förskoleverksamheten skall kunna fortsätta och sätter nu upp 
en container som kan användas som klassrum. De kommer också att förstärka staketet vilket 
är välbehövligt. 
 
Amelia berättar att registreringen som så småningom skall ge statliga bidrag har enligt 
socialkontoret fyllts i till punkt och pricka men då dem är underbemannade försenas 
pappersarbetet och några pengar kommer inte att betalas ut förrän tidigast nästa år. 



 
 
 
Blir du inte frustrerad Amelia? Det är ingen idé - jag är van att vänta och de gör ju så gott de 
kan. 
Oss kan hon i alla fall räkna med och det är hon så tacksam för.  
Amelia: Det känns underbart varje gång banken ringer och meddelar att pengarna från 
Sverige kommit in på kontot för utan dem vet jag inte vad jag skulle göra. Hälsa alla våra 
vänner – we love you! 
 
  
Förutom alla månadsbidrag vill vi också tacka för diverse andra bidrag:  
 
Katarina Thoresson som valde att fira sin födelsedag utan presenter och istället bad gästerna 
om en peng till barnen på Sakhumzi. Pengen blev 2500kr! 
 
Margareta Nordin som ännu en gång tagit vara på användbara saker från en förskola. Denna 
gång var det fina spel och pussel.    
 
Ewa Aulins som rest ner och ser till att spelen och pusslen når barnen på Sakhumzi. Hon har 
också inhandlat en gästbok, vilket var Amelias önskan. Amelia var ju så ledsen att hon inte 
kunde komma ihåg namnen på alla Ameliavänner som hälsat på. 
 
Soroptimisterna i Mölndal som (efter föredrag av Lisette) skänkt 2000kr som Ewa kommer 
att använda för att ordna en julfest med ballonger, serpentiner och godis samt en julklapp till 
alla barn. En liten sak visserligen säger Amelia men vi gör fina paket med snören. 
 
Eva Lundh som har hållit föredrag i Helsingborg för en grupp kvinnor som tillhör BPW, 
Business and Professional Women’s Foundation och som genom deras generositet fått in 
6030kr till vår utbildningsfond. Försäljning av Dorothys dockor och Saras smycken (som de 
skänkt), lotteri samt mötesavgift som skänkt av BPW gjorde detta möjligt. 
 
Vi tackar alla för ert engagemang som är otroligt värdefullt och uppskattat. 
  
 Varma hälsningar från styrelsen/Barbro 

  

 


