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Kära Ameliavänner! 
 
I mitt senaste brev skrev jag om Andile och hans dröm om en egen verktygsväska. Till 
min glädje engagerade detta många och efter ett antal turer är det nu bestämt att en 
svensk man som bor i Kapstaden kommer att inhandla verktygen och se till att Andile 
får dem, troligtvis denna vecka. Kostnaden tas av Greta och Owe Kristenson och en 
god vän till dem Anders Olsson.  
När jag ringde för att berätta nyheten var det Andile som svarade och när han fick 
veta att hans dröm gått i uppfyllelse blev han först alldeles tyst och sedan sa han: 
This is the happiest day in my life.  Tack! Jag kommer att vara såå rädd om mina 
verktyg. 
Amelia blev också mycket glad och berättade att Andile numera har Sakhumzis 
verktyg inne hos sig för han är väldigt ordningsam och blir upprörd när de andra inte 
lägger tillbaka det de använt.  
 
Under mitt samtal med Amelia fick jag veta att de behöver plasttallrikar, muggar och 
bestick till hundra barn för just nu får de äta i omgångar. Även här löstes problemet 
snabbt med hjälp av Ameliavännerna Ewa A, Jan och Gudny. Allt kommer att inhandlas 
på plats och snart överlämnas. 
Till vår glädje kommer Sakhumzi få flera besök av Ameliavänner och vi kan då få färska 
bilder och berättelser. 
Som ni kanske kommer ihåg har vi betalat för en praktisk förskoleutbildning för några 
av flickorna som förhoppningsvis kommer att kunna arbeta på förskolan när den blivit 
byggd. Utbildningen är nu avslutad och då det blev en del pengar över kommer de att 
gå till något annat projekt.  
Flickorna går nu på en mer teoretisk utbildning som ger något slags certifikat och är 
kostnadsfri. Vi hade önskat att de skulle utnyttjat möjligheten till mer praktisk 
handledning men Amelia såg tyvärr inte det som lika viktigt. 
 
Amelia fyllde 71 år den 14 september och förutom ett födelsedags-sms från Amelias 
vänner sände vi ett e-kort som gladde både Amelia och barnen. Det var en spännande 
liten berättelse med en hund, katt och mus och man uppmanades klicka på olika 
föremål. Barnen turades om att klicka och de ville inte sluta så roligt var det.  
Amelia hälsar till alla och tackar. 



 
Vi vill tacka alla Ameliavänner som sprider kunskap om Sakhumzi.  
Eva Lundh har berättat och visat bilder för femte- och sjätteklassare och så här skrev 
deras lärare: 
Några elever kommer att berätta om Sakhumzi på vårt FN-firande. Klass 6 har spelat 
in en cd som de säljer till släkt och vänner, de har bestämt att de ska skänka en del av 
pengarna till barnhemmet. 
 
Även Karin och Roland Furberg har efter sitt besök på Sakhumzi visat bilder och 
berättat om vad de upplevde där och detta har genererat generösa gåvor från bl a 
Älgå församling.  
 
På vårt senaste styrelsemöte bestämdes det att vi som vanligt kommer att ha någon 
slags aktivitet som julfest/julmarknad/ julbord men vi återkommer med mer 
information om detta. 
Vi söker fortfarande hjälp med att lägga in data på vår nya hemsida.  
Du som har tid och lite datavana kan säkert klara det. 

 
Micke kommer även i år sälja Enjoyhäften så hör av er om ni önskar beställa. Priset är 
som tidigare 395kr. 
 
Jag vill påminna om vår blogg där det också finns fina bilder. 
www.ameliasvanner.blogspot.com 
 
Vill ni beställa smycken - titta då in här: www.desajn.dinstudio.se 
där Hopesmycken säljs till förmån för Sakhumzi. 
 
 
Och för gåvobreven här: www.medvetnapresenter.se  
Barnartiklar/värdebevis/utsatta barn – här finner ni våra Sakhumzi värdebevis. 
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