
 
 
 
                                                                                                 Göteborg 050314 
Kära vänner! 
 
Amelia och hennes barn har fått en dator och e-mail adress! Det känns plötsligt 
som avståndet till dem har krymt. Någon vänlig person i Kapstaden har skänkt 
datorn och hjälper till med kostnader för uppkoppling etc. Amelia förstår sig 
inte alls på hur datorer fungerar säger hon men de äldre barnen sköter det hela  
utmärkt. Om någon vill skicka en hälsning är adressen följande: 
amelia6@telkomsa.net . 
Det underlättar också för oss. Vi kan sända ett mail när pengar gått iväg 
(1900rand för jan. och 2000rand för febr.) så Amelia vet att om 5-7dagar finns 
de på banken och hon kan bekräfta när de kommit fram. 
 
Martin and Sophie är nu tillbaka i London men innan de reste bjöd de in  Amelias  
7-åringar till sitt hus. Det blev lek i poolen med deras små döttrar och mat 
såklart. 
När de hade besök av vänner från England passade de på att ta de stora barnen 
(35stycken) på en utflykt till Taffelbergen. Mycket uppskattat! 
Amelia säger att barnen kommer att sakna dem mycket nu när de åkt. Själva vill 
de återvända så fort tillfälle bjuds.  
 
När Amelia fått februarigåvan berättade hon att hon skulle försöka lägga undan 
den till skolavgifter. Detta förvånade mig mycket. Skulle hon behöva betala 
7000 rand per år för dessa föräldralösa barn?   
Det visar sig att fastän regeringen säger att hon är befriad ger skolan inga 
betyg vid årets slut om pengarna inte kommit in. Ännu så länge kan inte systemet 
följa upp det de beslutar. Hon är tacksam över att hon åtminstone har året på 
sig att få ihop pengarna. 
 
Förutom avgifter måste barnen också ha en skoluniform. För en 10-åring kostar 
den ca 240 rand. Ibland kan barnen ärva som väl är. Värre är det med 
ryggsäckarna som inte räcker skolåret ut (pga att Amelia inte har råd med så 
bra kvalitet) utan på slutet blir det plastpåsar säger Amelia skrattande. Hon har 
lätt till skratt och det samt hennes starka gudstro hjälper henne att kämpa 
vidare. Och varje gång hon får en hjälpande hand, som nu från oss och Martin 
och Sophie, och ser hur barnen blir hjälpta då får hon kraft. 
 
Som vanligt varma hälsningar från Barbro och Simon 


