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Nyhetsbrev 2012-11-01
Kära Ameliavänner!
Nu har Andile fått sina verktyg!! Han ville omedelbart ringa och tacka men visste inte
hur han kan uttrycka hur mycket detta betyder för honom, orden räcker inte till.
Enligt Amelia har han redan krupit under hennes bil och fixat något och så ofta han
kan sitter han med en salig min på sitt rum pysslandes med sina verktyg. Trots att
solen skiner! Detta är det största som hänt honom och nu känns möjligheten av att en
gång ha en egen verkstad inom räckhåll.
Plasttallrikar, muggar och bestick kommer snart att finnas på plats och de är
efterlängtade.

Det blir julbord på Hällsnäs även i år!
Tack Robert för din generositet!
Se till att ni är lediga söndagen den 9 december från klockan 13.00 för då startar det
hela. Ni som ännu inte haft möjlighet att vara med har nu en nu chans. Vi har som
tidigare lite försäljning och underhållning och tanken är att var och en bidrar efter
förmåga och syftet är naturligtvis att få in en så stor summa som möjligt.
Varför inte ge familj och vänner en oförglömlig kväll och samtidigt förbättra villkoren
för barnen på Sakhumzi?
Så här skrev vi efter det första julbordet 2007:

Det var en fantastisk kväll i en sagolikt vacker miljö med mat av högsta klass och
högklassig underhållning därtill. Eftersom Robert bjöd på mat och dryck och musikerna
fick julbord som gage gick alla insatta medel till Sakhumzi (både från dem som var på
julbordet och de som inte kunde komma men ändå önskade ge en extra julgåva).
I dagsläget har vi fått in 30 000kr! Fantastiskt! Än en gång tack Robert för din
generositet! För er som ännu inte upptäckt Hällsnäs rekommenderar jag å det
varmaste ett besök där.
Anmäl intresse till mig via mail barbrophipps@gmail.com
eller ring 031 208683/ 0708 399 369

Amelia berättar att nu har sommaren kommit och livet är lättare att leva. Man behöver
bara en filt på natten. Barnen är glada och allt flyter på utan några större problem.
Enligt Amelia är det tack vare oss och andra givare och hon minns hur det var innan
Amelias vänner kom in i bilden. Hon är såå tacksam för stödet hon får.
När jag ringde i söndags låg hon och vilade för värmen gör att fötterna svullnar mer än
vanligt. Vi talade om att hon borde ha en solstol så att hon kan ha fötterna högt men
ändå finnas med bland barnen när de leker på Ekukhanyen. Sedan skrattade vi åt
bilden av hur hon ligger och dirigerar verksamheten från sin stol.
Förhoppningsvis kommer vi att få mer nyheter om enskilda barn och deras drömmar
från våra Ameliavänner som reser ner. Att ungdomarna har funderingar och drömmar
om framtiden är ju klart men de är inte så vana att andra än Amelia intresserar sig för
dem. Kanske vi kan hjälpa fler som vi hjälpt Andile?
Enjoyguiden beställes via Mikael på mikael.svensson@harryda.se . Priset är som
tidigare 395kr varav 75 kr går till Amelias vänner. Förra året såldes 60st, en ökning
med 20st som vi hoppas består.
Jag vill påminna om vår blogg där det också finns fina bilder.
www.ameliasvanner.blogspot.com
Julklappstips:
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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