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Nyhetsbrev 2012-02-08 
  

 Kära Ameliavänner! 
 
Vi har glädjen att få redovisa ännu ett fantastiskt år. Under 2011 sände vi 266 647kr till 
Sakhumzi !  
Detta kan jämföras med 2010 då det blev 191 229kr och 2009 med 163 551kr.  
En stadig och glädjande ökning då vi blivit fler men framför allt genom generösa bidrag, 
basarer, julbord, donationer etc.  
Om det fortsätter i samma takt kommer vi att någon gång under detta år ha skickat EN 
MILJON KRONOR sedan starten i maj 2004.  
Vi kan med rätta känna oss nöjda och styrelsen vill tacka er alla som gjort detta möjligt.  
Att vi åstadkommit förändringar till det bättre för barnen på Sakhumzi är utan tvivel och vi 
ser fram emot att fortsätta vårt arbete med samma mål i sikte. 

 
På kontot hade vi vid årets början 173 000kr.  
Av detta utgör utbildningsfonden 45 000kr samt fond för oförutsedda utgifter 35 000kr. 
 
För februari skickar vi de vanliga 10000Rand s.k. matpengar plus 1000Rand för Andiles 
skolresor och material. Dessutom 3500Rand för nya glasögon till Amelia som skäms så över 
att hon tappat bort sina och först nu förstår vad ”senilsnöre” är bra för. 
 ”Hädanefter kommer jag alltid att använda det.” 
 
Amelias Wendyhus står nu på plats. Det har målats av barnen i klara färger och tills vidare 
använder man de stolar och bord man har men har blivit lovade begagnade möbler från en 
annan skola. Shirley Palmer och alla från SASDI var mållösa när de såg vad Amelia åstadkommit 
under jullovet och hon var mäkta stolt.  
Vi hoppas snart få bilder på det då Eva och Christer Lundh ännu en gång är på plats i 
Kapstaden. 
Registrering är insänd för The Ekukhanyeni  (Place of light) Educare som kommer att ta in 5-
6åringarna från Sakhumzi samt om plats finns även barn från Mfuleni. Huset kan också 
användas av kyrkan och kören på kvällarna. Vi hoppas de då betalar en slant. 

Pengarna har inte räckt till staket så Amelia försöker förlänga det som redan finns där.  

Om ni vill se vad det är SASDI planerar att bygga på Amelias tomt så kan ni gå in här: 
http://www.youtube.com/watch?v=RSEd1NMV2kI&feature=mh_lolz&list=HL1310025830 
Walking together into a bright future.  Amelia talar i början av filmen. 
Eller gå in på www.ameliasvanner.blogspot.com där ni också kan se många aktuella bilder från 
Ekukhanyeni som Ewa Aulin tog före jul.   
 



 
 
 
 
 
SASDI har lovat hjälpa till med kostnaden för ytterligare ett hus som kommer att innehålla 4 
handfat och 6 små toaletter i ena halvan och möjlighet att hänga kläder och skolväskor i den 
andra delen. Finansieringen av inredningen är inte klar men huset bör vara klart innan vintern. 
Hälsomyndigheten kräver att det finns toaletter/handfat ihop med skolan.  
 

Vad som krävs av en ideell förening är som ni vet medlemsregister samt medlemsavgift och 
nu vid årets början vill jag påminna om det. 
Årsavgiften är 100kr/person eller 200kr/familj. Om ni nyligen blivit Ameliavänner så behöver 
ni såklart inte betala nu.  
Känns det som mycket pengar så kan ni minska ert bidrag en månad 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. 
 

Snälla, skriv vid insättningen att det gäller årsavgift så att jag kan föra in det i registret.  
För det behöver vi också era hemadresser, så om ni vet med er att ni inte lämnat mig den 
tidigare är jag tacksam för ett mail  barbrophipps@gmail.com eller ring 031/208683. 
 
Ni vet väl att som medlem har ni möjlighet att rösta på årsmötet.   
Information om det samt verksamhetsberättelse för 2011 kommer snart. 
 
God fortsättning på det nya året önskar Amelia och styrelsen/Barbro 
   
 


