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Kära Ameliavänner! 
 
Senaste nytt från ett regnigt och kallt Mfuleni.  
Kallare än vanligt inomhus eftersom priset på gas, el och paraffin gått upp 
rejält. Tyvärr använder man mer gas då Amelia inte orkar laga mat över 
öppen eld längre och de yngre kan det inte utan vill använda gasspisen.  
Trots bidrag på 3000R/mån från några andra givare räcker detta bara i 
drygt 14 dagar.  
Som jag nämnde sist används paraffinvärmare (för växthus). Man värmer 
barnens rum innan sängdags, sedan stänger man av dem för att spara 
paraffin men också för att de är farliga.  Klockan fem sätter man på dem 
igen för att det skall vara varmt när barnen går upp klockan sex.  
Allt blir svårare på vintern. Förkylningarna sprids med ljusets hastighet 
och det är ständigt problem med barn som måste till doktorn eller att 
finna ersättare för sjuka chaufförer så att barnen inte kommer för sent till 
skolan.   
Det är ofta elavbrott och häromkvällen hände det igen just som de små 
skulle i säng. De blev fullständigt sjövilda och tjoade och sprang runt i 
mörkret och stackars Amelia som höll på att hämta sig efter sin förkylning 
förlorade humöret och skällde på dem.  
Just då ringde jag och Amelia var ledsen över att hennes tålamod inte 
räckt till men vintern utmanar alla.   
 
Efter detta samtal kontaktade jag styrelsen och vi har nu skickat 7000R 
för hjälp med uppvärmningen. Som tur var hade vi just fått denna summa 
från en Ameliavän som fyllt 60 år - så både vi och en glad Amelia 
gratulerar och tackar så mycket.  Amelia: ”You are our lives.” 
 



Men allt är inte svårigheter utan roliga saker har också hänt. 
I måndags fick man oväntat besök av 49 personer från England. 
Det var pojkar i 20-årsåldern samt några föräldrar. En del hade besökt 
Ekukhanyeni förra året och kom nu tillbaka för att infria sina löften om att 
bygga ett staket och måla ett av husen. De hade med sig mat och 
studsmattor och Amelia var stolt över hur hennes flickor ordnade mat till 
alla. Som avslutning blev det en fotbollsmatch mellan de engelska 
pojkarna och pojkarna på Ekukhanyeni med flickorna och föräldrarna som 
hejarklack.  
Man skrattade, sjöng och klappade i händerna tills det blev mörkt och det 
blev en helt fantastisk dag. 
Pojkarna var där från åtta på morgonen till sju på kvällen och utan att 
veta att det var ”Mandela week”.  
Mandela fyller år den 18 juli och önskar ingen uppvaktning däremot ber 
han alla ge 67minuter av sin tid under veckan som en present till 
nationen. Man får välja på vilket sätt man vill bidra och som Amelia sa så 
gav de här pojkarna verkligen mycket mer än 67minuter.   
Några dagar senare fick de ännu ett besök med anledning av Mandela 
week. Elever och lärare från en skola i närheten kom med leksaker till alla 
och underhöll med sång och musik i nästan en timma. Vi känner oss riktigt 
bortskämda sa Amelia, men det kunde inte kommit mer lägligt eftersom 
vädret var lite bättre just de dagarna och alla längtade efter att något 
roligt skulle hända. 

 
Amelia meddelar också att Ursulas gravsten nu äntligen är på 
plats. Detta skedde efter sonens begravning och man hade en enkel 
minnesceremoni tillsammans med barnen som saknar Ursula mycket. 
 
 
Tack för att ni inte glömmer Sakhumzi under sommaren. 
 
Vi önskar er alla en fortsatt skön och förhoppningsvis varmare 
sådan  
Barbro/styrelsen   
  
 
 



 
 

 


