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Nyhetsbrev 2011-12-07 
  
          Kära Ameliavänner! 
 

Talade med en mycket glad Amelia igår. Hon mår bra och känner att satellithemmen fungerar 
utmärkt. Barnen är glada och hon har daglig kontakt med dem.  

På SASDIs initiativ har ett TV team besökt Sakhumzi och intervjuat henne. De kämpar med 
att få ihop pengarna till bygget (16 miljoner R!) och hoppas få tag på fler sponsorer på detta 
sätt. Tills vidare försöker man göra vad som går för att hålla igång förskoleverksamheten. 

Containern som SASDI skaffat har nu inretts till klassrum med pengar från en golfklubb och 
man hoppas också kunna ordna bättre möjlighet till matlagning på Ekukhanyeni med ännu en 
container. Idag sker matlagningen ute i det fria. 

”Ursulas corner” har nu tack vare oss och till barnens förtjusning fått nya gungor och en 
rutschkana. Lekstugan kommer småningom. 

I förra brevet berättade jag att Ewa Aulin med make Jan skulle ta med pedagogiskt 
skolmateriel samt gästbok till Sakhumzi. Amelia blev mycket glad för gästboken och barnen 
började genast pussla i sin lilla skolsal. Klockan kom också till användning och de var duktiga 
på att veta vad klockan visade.  

Vi hade trott att Ewa skulle ordna en julfest för barnen men Amelia föredrog att först ha en 
fest för alla som börjar skolan i januari. Detta är en viktig tradition då undervisning prioriteras 
högt. Efter denna fest skrev Ewa följande: 

What a graduation party!!!!   

Tack vara bidrag från Göteborg-Mölndals Soroptimistklubb, Tin Westermark och lite extra 
från oss, Jan och Ewa har 29 sexåringar på Sakhumzi haft en helt fantastisk dag. När vi kom 
kl 11.00 var alla klädda i sina finaste kläder. Några av flickorna såg ut som små brudnäbbar. 
Nono, Jan och jag åkte iväg for att köpa presenter till var och en.  

Alla flickor fick var sin docka och alla pojkar fick militär gossar!!! Detta var Nonos val. När vi 
kom tillbaka efter att ha bjudit Nono på hamburgare och cola, började festligheterna.  

Alla barnen fick svarta mantlar, ordensband och små doktorshattar samt inplastade certifikat 
med sitt foto på. Efter fotograferingen var det dags for presentutdelning och därefter kex 
och saft. Alla var mycket allvarliga inför dagens högtidligheter och mycket disciplinerade och 
väluppfostrade.  

Efter dessa ceremonier fick de ta av "doktorsutrustningen" för att rusa ut och hoppa i det 
för dagen inhyrda hopptornet. Vilken Lycka!!!! 

Ja, tack vare alla generösa bidrag blev det en helt magisk dag. Amelia var mycket trött och 
belåten när vi lämnade dem för en timma sedan. Vi är också ganska trötta men mycket 
nöjda. 

Kära hälsningar till er alla från Ewa och Jan 



 

I väntan på Ewas foton bifogar jag en bild från en tidigare graduation-fest där man kan se 
”doktorsutrustningen”. 

Alla 29 kommer nu att ha foton på sig själva som de kan ha med sig ut i livet. Att det blev 
så många som 29 denna gång beror på att det nu är barn från 5 års ålder. Nästa år kan det 
bli från 4 år men Amelia tycker att det nog är bra för hennes barn att börja tidigare.  
  
Varför hon vill avverka kalasen (även julkalaset) så tidigt som möjligt är så att alla kan få lite 
ledigt under julen. Det har varit ett tufft år inte minst efter förlusten av Ursula och ingen har 
kunnat ta ut ledighet. 

Barnen kommer att få något nytt plagg till jul vilket de är glada över för de vill vara fina när 
de går till kyrkan. Amelia berättar att klassrummet används som kyrksal och varje söndag 
kommer en präst och en kör. Kören repar där också ibland på lördagarna. 

Vi har redan sänt 20000 R för denna månad så att hon kan få julhandlat i god tid. Vad hon 
inte vet är att skolbasaren på Öjersjö Brunn som var igår kommer att medföra en 
överraskning. 

Eftersom julbordet går av stapeln först den 18 dec kommer dessa pengar inte hinna fram till 
jul utan sparas till senare.  

Ökade kostnader för Andiles utbildning har gjort att vi tills han är klar sänder 1000R/mån. 

Han måste åka taxi till skolan och betala för viss utrustning samt mat, en kostnad på ca 50R 
/ dag. 
Amelia vill inte att han skall missa en enda dag för att hon inte har pengar. Särskilt som han 
är mycket motiverad och duktig. Han har nu gått 11år i skolan och firat detta med The Great 
11th Ball. När Amelia beskrev det hela var det inte olikt en studentball här.   

Hon och Andile gick ut för att inhandla nya kläder. Kostnaden fick naturligtvis anpassas till 
den magra kassan men Andile blev nöjd och såg mycket stilig ut när allt var klart. Amelia sa: 
My children are never cheeky or ungrateful because they know I do what I can.   

Förutom Andile så skulle en av flickorna som går från primary till highschool också ha en ny 
klänning för sin fest. 

Amelia har inte tidigare varit med om detta festande men vill ju inte att barnen skall behöva 
skämmas.  

”Tänk de skall dansa på festerna – det har inte våra barn gjort förut. Tiderna har verkligen 
förändrats för mina barn också.” 

Jag hoppas ni alla håller med vår ordförande Lisette som skrev:  

”Riktade pengar till kostymer, klänningar mm till avslutningar skall vi i möjligaste mån också 
försöka hjälpa till med. Alla kan vi förstå känslan att få vara fin och kunna glädja sig extra på 
sin avslutning. Detta är också ett steg i rätt riktning att några vidareutbildar sig och att vi 
kan hjälpa till att stötta från början till slut. Det här ser så klart de andra barnen på Sakhumzi 
och det är ju det vi vill.”  

Juletid brukar vara en bra tid för Amelias Vänner och vi har redan fått in flera julgåvor vilket 
vi tackar för.  

Vi tackar också för en gåva på 2500kr från Tom Hansson AB som även i år vill ge sitt stöd. 

Väl mött den 18:e för er som kommer då och varma hälsningar till er alla från styrelsen 
/Barbro 

 


