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Nyhetsbrev 2012-09-10
Kära Ameliavänner!
Ja nu är den sköna sommaren slut och hösten bjuder oss snart på sin färgprakt.
Vi går mot en mörkare årstid men för Amelia och barnen börjar vårsolen värma och
livet blir lättare att leva. Vårt extra bidrag till uppvärmningen underlättade mycket och
gjorde vinterkylan/regnet lättare att stå ut med. Det har tydligen varit en ovanligt kall
vinter med ”mycket snö som smälter direkt”.
Jag kan berätta att alla mår bra och Amelia tycker att livet på Sakhumzi för varje år
blir bättre och hon vågar se med förtröstan på framtiden. Vi gläder oss åt att hon
håller sig frisk så hon kan fortsätta vara det stöd barnen behöver även om hon
numera tar mindre del i det praktiska arbetet.
Vi kan med rätta känna oss stolta över att vara en del av den förbättring Amelia
beskriver då vi sedan våren 2004 skickat över 1MILJON KRONOR !!
Detta var inget Simon och jag ens vågade hoppas på när vi tillsammans med en
mindre skara vänner och bekanta mycket försiktigt började skicka R2500/mån.
Men till vår glädje växte Amelias vänner och vi fick också en engagerad styrelse så
summan vi skickade ökade till idag R11000/mån för att inte tala om alla extra bidrag
från olika aktiviteter och donationer. Är det inte fantastiskt vad vi tillsammans lyckats
uppnå?
Styrelsen kommer att ha sitt första möte efter sommaren den 30 september och jag
är glad att kunna meddela att vi tack vare er alla har kunnat skicka R11000/mån (för
närvarande ca 9500 SEK) under sommaren samt de extra R 7000 för uppvärmningen.
Vi har i runda tal 141000 SEK på kontot varav 35000 i utbildningsfonden.
Dessa kommer väl till pass nu när Andile som går mekanikerutbildningen behöver
R 7000 till nästa termin. Den är 3 månader lång och efter den har han en termin kvar
(jan-mars) innan han får sitt certifikat.
Under mitt senaste samtal med Amelia fick jag tala med Andile som ville uttrycka sin
tacksamhet över vårt stöd. Han var också tacksam över den uppmuntran han fick av
Eva Lundh vid hennes senaste besök vilket gjorde att han vågade tro på att få sin
dröm om att bli bilmekaniker uppfylld.

Jag bad honom berätta om utbildningen och förstod då att eleverna måste ha egna
verktyg för skolan har inte råd med verktyg till alla. Amelia har förstås inte kunnat ge
honom detta så han måste då låna av kamraterna vilket gör att det tar längre tid att
lära sig olika moment. Tyvärr stjäls det en del och ett verktyg han lånat stals från
honom och han fick då ersätta kamraten. Enligt Amelia var det en dyr affär.
Hans önskan är naturligtvis att få en egen verktygslåda och därför undrar jag om det
finns någon som skulle kunna hjälpa honom med detta? Som jag förstår det så handlar
det om en uppsättning grundverktyg för en bilmekaniker.
Jag kunde inte lova honom att vi skulle kunna ordna detta men en sak kunde han vara
säker på och det är att Amelias vänner kommer att se till att han kan slutföra sin
utbildning och att vi tror på honom och vet att lärarna är mycket nöjda med hans
studieresultat.
När Amelia tog över luren skrattade hon och sa att han hoppar och skuttar av glädje
över att vi vill fortsätta hjälpa honom.
Till vår glädje fortsätter Ameliavänner fira sina födelsedagar med önskan om att
eventuella gåvor skall gå till Sakhumzi och inte till dem själva. Senast var det Gudny
Sveinsdottir och nu Ulla och Stig Olsson - vi bugar och tackar å Sakhumzis vägnar.
Det är så härligt med överraskningar av det här slaget.
Tack också till Sara för att du fortsätter sälja dina smycken och till Lisette för
gåvobreven som Amelias vänner fortsätter köpa.
Jag noterar att pengar kommer från Älgå församling men blir nyfiken på vem det är
som berättat för dem om Amelias vänner. Hör gärna av dig du som vet.
Vi gläder oss och tackar.
Varje gång jag talar med Amelia säger hon:
Lova mig att tacka alla dessa underbara människor i Sverige som tänker på oss och
gör livet lättare för oss. Barnen och jag pratar ofta om hur fantastiskt det är att vi har
er och jag känner en trygghet att inte vara ensam när problemen hopar sig.
Lots and lots of love from all of us.

De varmaste hälsningar
Barbro/styrelsen

