Amelias Vänner plusgiro 4146312-6 / bankgiro 356-1529

Nyhetsbrev 2012-11-28
Kära Ameliavänner!
Senaste nytt från från Sakhumzi kommer från Ameliavänner Ewa och Jan Aulin som
ännu en gång befinner sig på plats.

Nu är leveransen av 100 muggar, skålar och skedar samt 6 brickor verkställd.
Amelia blev jätteglad och vi har bilder på barnen med de färgglada grejorna.
Vidare har vi tagit bilder på Andile och hans verktyg samt domkraft. Han är
mycket glad för dessa. Skolan är klar i december och sedan gäller det för honom
att få ett jobb.
Amelia var som alltid glad och positiv och full av planer. Hon hade varit hos
doktorn innan vi kom för hon har ont i ryggen och hade inte varit "på benen" om
det inte varit för att vi skulle komma.
Hela dagarna sitter hon i en dålig stol utan ryggstöd. Vi har därför tillsammans
med Göran Håkanssons syster Birgitta beslutat köpa en vettig stol till henne att ta
med nästa gång.
På lekplatsen Ekukhanyeni hade det hänt mycket. Riktiga toaletter i två nya hus
fyra i det ena och två i det andra samt handfat. Tre eller fyra nya hus for de unga
vuxna samt ett litet hus som är kök. Ett av husen var inte målat och Amelia önskar
sig färg så även det planerar vi att ha med oss nästa gång.
Tack Ewa och Jan, vi ser fram emot fler nyheter.
Julbordet på Hällsnäs närmar sig och liksom tidigare kommer vi att ha lotteri med fina
priser. Thorsten förser oss alltid med nya böcker och vi har ytterligare några priser
men undrar om det finns någon mer som har möjlighet att skänka något.
Vi träffas tidigare i år är som ni kanske noterat, redan kl. 13.00, men det blir ändå
som alltid underhållning och basar förutom den ljuvliga maten. En fördel är att vi får se

Hällsnäs i dagsljus och det blir lättare att köra när det inte är så mörkt.
Det finns fortfarande möjlighet att få vara med.
Anmäl intresse: barbrophipps@gmail.com eller ring 031 208683 / 0708 399 369

Stort och varmt tack till Ulla och Stig för er generösa donation och till Anna som firat
40 år med likaså generösa gåvor till Sakhumzi från släkt och vänner.
Pengarna kom väl till pass när Amelia ännu en gång överraskades av stora
vattenräkningar och förtvivlad ringde tidigt en morgon. Vatten/el verket hotade med
att inte dra permanenta el-ledningar till Ekukhanyeni om hon inte betalade snarast.
Amelia har betalt vatten varje månad för Sakhumzi men för Ehukhanyeni har summan
ackumulerats då man inte sänt ut räkningar regelbundet.
Man påstår att Amelia har en gammal vattenskuld vilket är konstigt då vi ju betalde av
den tillsammans med några andra givare. Vi har bett Shirley Palmer som höll i det att
ta reda på hur det ligger till.
Det var i alla fall underbart att samma dag, efter samtal med styrelsen, kunna lova att
Amelias vänner tar hand om detta. Ni förstår nog hur lättad Amelia blev, fast som
alltid sa hon att hon egentligen inte vill be oss om mer för vi gör redan så mycket men
denna gång visste hon ingen annan råd.
Glöm inte att titta in på Majornas bibliotek där Dorothy ännu en gång har utställning
och försäljning av sin fantastiska stickade dockor. Den pågår från 3 december och två
veckor framåt och kan varmt rekommenderas.
Dorothy kommer också till Hällsnäs med en del av sina alster.
Varma hälsningar och väl mött den 9 december
Styrelsen/Barbro

