Amelias Vänner plusgiro 4146312-6 / bankgiro 356-1529

	
  
Nyhetsbrev 2011-12-31
Kära Ameliavänner!

December har varit helt fantastisk och visat på stort engagemang från gammal som ung.
Månaden började med basar på Öjersjö Brunn skola och trots att det denna gång var ett fåtal
klasser lyckades barn, föräldrar och personal tillsammans få in 24000kr !
Fantastiskt bra jobbat!
Ett stort tack till Owe och Greta som gav ett extra tillskott till basaren på 5000kr. Detta
innebar att 30000kr skickades ner lagom till jul.
Dagen innan basaren besöktes Sakhumzi av en förälder, Lisa Jensäter med hälsningar från
barnen på Öjersjö. Lisa spelade då in en liten filmsnutt när Amelia delar ut Ahlgrens bilar till
barnen. Den finns att se på vår blogg: www.ameliasvanner.blogspot.com
När Amelia hörde att filmsnutten med henne hade visats på basaren redan dagen efter och
att alla kände det som om hon var där när de såg den blev hon mycket berörd men också
förbluffad över vad tekniken kan göra.
Hon berättade att Lisas besök var mycket välkommet och de hade en trevlig pratstund
tillsammans och barnen var glada över att hon lekte med dem.
Hälsningen från barnen på Öjersjö togs em ot m ed stor förtjusning och alla
barnen klappade i händerna och sjö ng när de hörde den.

Ännu en gåva på 5000kr har kommit från St. Lazarus orden. Vi bugar och tackar och
avsätter pengarna till vår utbildningsfond.

Jag har också den stora glädjen att få berätta att vi under december, från julbord med basar
och lotteri samt extra julgåvor fick in den fantastiska summan av 60.000 kr !
Detta är dubbelt så mycket som 2007 och gör att vi kan börja 2012 med en rejäl buffert.
Tack alla underbara Ameliavänner och särskilt tack till Robert som ännu en gång bjöd på en
minnesvärd kväll på Hällsnäs.
Tack också till Ove för handstöpta ljus, Sara för smycken och Dorothy för bl.a. eget lotteri,
Annki för keramik samt Thorsten och Tina för fina lotteripriser. Tack också till alla som köpt
våra värdebevis.
Strax före jul ringde en mycket stolt Amelia för att berätta att hon beställt ett Wendy House
som skall användas till skolsal.
Detta innebär att hon kan bli registrerad som förskola vilket SASDIs container (omgjord till
skolsal) inte gör.

	
  

Hon var eld och lågor och ville särskilt tacka barnen på Öjersjö då pengarna från dem kommer
att gå till huset men också till en julfest och lite extra under skollovet.
(Vi vet att våra släktingar i England sänt en gåva till jul och vi skickade 10000R extra denna
månad vilket förklarar varför hon kunnat göra detta.)

När hon beskrev huset kunde man tro att det var ett slott hon köpt så lycklig var hon.

Amelia: “Det kostar 50000R och kommer att stå på plats den 11/1 i god tid innan skolan
börjar. SASDI skulle med pengar från en golfklubb inreda containern men nu får de göra det
med huset istället. Jag har ännu inte berättat för dem för jag vet att de inte kommer att
börja arbetet med containern på ett tag, då alla har ledigt nu. Jag vill överraska dem när de
kommer hit efter ledigheten och ser Our Beautiful Wendy House som barnen skall få måla i
glada starka färger så att alla kan se att det är ett hus för barn.
Jag måste också sätta upp ett bättre staket innan skolan börjar den 20/1. Sedan är det bara
att ansöka om registrering.”
Hon har redan planer på att köpa ett hus till småningom, för att ersätta de äldre barnens hus
som är väldigt slitet. Det gamla huset kan sedan användas som lekrum för de små när vädret
är dåligt.
Om ni undrar vad ett Wendyhus är för något så har vi förstått att det är ett underhållsfritt
prefabricerat hus som ser ut som det är av trä men materialet är något annat som tål väder
och vind mycket bra. Fönstren har bågar av aluminium och är väldigt fina enligt Amelia.
Allt Amelia gör nu är provisorier innan bygget på Ekukhanyeni kommer igång men det gör det
möjligt att driva förskoleverksamheten med stöd från myndigheterna.
SASDI som ännu inte fått finansieringen klar kommer att bli glada över att Amelia med vår
hjälp kunnat ordna detta och Wendyhusen kommer att vara en tillgång även efter det att
bygget är klart. Amelia är verkligen en helt makalös 70-åring som tillsammans med sin
”personal” är ett gott föredöme för barnen.

I årets sista skälvande minuter vill jag förmedla vilken oerhörd glädje och trygghet vårt
engagemang ger Amelia och alla hennes barn.
Eller som Amelia sa: ”Sedan Amelias Vänner kom in i våra liv så har allt blivit så mycket
lättare. Det är fortfarande ett hårt arbete men vi är inte ensamma om det och jag berättar
ofta för barnen om våra svenska vänner och vad ni gör för oss. Tack!

We love you! A Happy New Year from all of us!
Vi i styrelsen vill tacka för ett fantastiskt år och önska er alla
Ett riktigt Gott 2012 !
/Barbro

