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 Kära Ameliavänner! 
 
 Talade med Amelia häromdagen och hon sänder som alltid de varmaste hälsningar till alla 
 vänner i Sverige. För närvarande är två av dem på plats för att försöka få till stånd en 
 styrelse för Sakhumzi /Ekukhanyeni. Det är ingen lätt uppgift som Eva Lundh och Göran 
 Håkansson tagit på sig och vi håller tummarna. 
 Vi vet ju alla att Amelia inte kommer att kunna fortsätta hur länge som helst och någon 
 självklar efterträdare till henne finns i nuläget inte. En styrelse på plats är därför ett måste. 
 
 Eva har snart varit ner i två månader och vi har redan fått många värdefulla rapporter om 
 läget på S/E. Det är ovärderligt att ha någon på plats. 

  
 Mycket har förändrats till det bättre sedan vi startade Amelias Vänner. Barnen är nu inte  
 enbart Amelias ansvar och ”The Granny Homes” som satellithemmen kallas, då det i varje 
 hem finns en mormor eller farmor, får numera statliga bidrag.  
 Det är dock ingen stor summa så Amelia fortsätter hjälpa med bl.a. kläder, tvätt och en del 
 mat. Samtliga parter är nöjda och viktigast av allt är att barnen mår bra. Huvudmålet intas på 
 Ekukhanyeni och där träffas alla, leker och umgås på olika sätt. 
 Eva berättar att lärarna på Ekukhanyeni lär barnen engelska. Xhosa är modersmål för de 
 flesta.  
 Fortfarande bor ett antal barn på Sakhumzi och Amelia har planer på en dagisverksamhet för 
 barn tre år och yngre. Kommunen betalar R18/dag/barn men ännu återstår att få detta 
 godkänt. Amelia vill också få Sakhumzi registrerat som Educational Center.  
 
 När Eva var på besök skrev hon följande: 
Jag samtalade cirka 2timmar med Amelia på Sakhumzi. Jag räknade till 19 barn på 
spädbarnsavdelningen och en vuxen. Ca 20 barn 3-4 år som Andisa tog ansvar för. 
Det såg rent ut denna gång och hyllorna i klädförrådet var fulla av rena kläder. Det skars upp 
färsk kyckling utomhus och en kvinna från Zimbabve hanterade disken. 
 
 Amelia avlönar fortfarande damerna från närområdet som kommer in och hjälper till med 
 barnen, inte kommunen. Eva skriver att en kvinna får R500/mån för att hon tar hand om 
 barnen på Sakhumzi fredag till måndag morgon. Hon tvättar dem och tar dem till doktorn om 
 de blir sjuka. 
 Visserligen har staten nu tagit en del av ansvaret för barnen men vårt stöd är fortfarande 
 mycket viktigt. Förhoppningsvis kan vi småningom rikta vårt stöd mer mot 
 utbildningsfrågorna som ju ligger oss varmt om hjärtat. 
   



 
 
 
 
 Som ni vet har vi betalat för Andiles utbildning under några år. Glädjande nog vill han 
 studera vidare och han blev mycket glad när Eva lovade att Amelias Vänner även 
 fortsättningsvis finns där för honom.  
 Vi hoppas han blir en förebild så att fler går i hans fotspår.. 

 
 SASDI kommer också att se till att personalen får de kunskaper som krävs för bland annat 
 förskolan. Dessa utbildningar skall vara kostnadsfria men kräver kanske ersättare som måste 
 få betalt. Det kan eventuellt vara något som vi kan hjälpa till med. 
 
SASDI fortsätter sitt arbete med Ekukhanyeni och ni som kan måste gå in på vår blogg 
www.ameliasvanne.blogspot.com . Där finns många fina bilder från Eva som visar vad barn och 
vuxna åstadkommit vad gäller uppsnyggning av tomten. Marken har jämnats, träd planterats  
och ett ”berg” av sand med gummidäck runt om är nu barnens favoritlekplats.  
 
I slutet av apri l räknar de med att det ska finnas 2 provisoriska men byggnadsmässigt och 
brandsäkerhets godkända skolsalar så man kan få godkännande för ECD. 
 
Glädjande nog har vi en hemsida på gång. Sören Jensen har skapat den och Helena skall nu 
med hans hjälp lägga in bilder, brev etc 
 
Ewa Aulin som var på Sakhumzi förra året har kontakt med en svensk tandläkare som driver 
ett profylaktiskt tandläkarprojekt i kåkstaden Khayetisha och en tandhygienist från projektet  
kommer att kontakta Amelia. Enligt Amelia har barnens tänder aldrig undersökts.   
 
På årsmötet förra veckan kom frågan om antal medlemmar i A Vänner upp. Vi konstaterade då 
Att 68 inbetalningar gjorts under 2011 men vi sände ut nyhetsbrev till 170. Vi vet att fler än 
68 ser sig som medlemmar, så om ni gör det och inte skrivit årsavgift på inbetalningen kan ni   
bara meddela mig detta.  
Vi har ju bestämt att årsavgiften kan ersätta en månadsavgift om man tycker det blir för 
mycket att ta allt på en månad. 
Vi har redan fått in årsavgift för 2012 från 53 familjer och det tackar vi för. 
  
Årsmötet avlöpte väl och jag bifogar de nya stadgarna som antogs. 
Jag ber om ursäkt för att en extra nolla smugit sig in i verksamhetsberättelsen. Summan vi  
sände till Ursulas begravning var R10000. 
 
 
Vårliga hälsningar från styrelsen / Barbro 
  
 
 
 
 

 


