
 
 
Nyhetsbrev 17 december 2012 
 
 
 
Kära Sakhumzivänner! 
 
Ännu en gång har vi glädjen att få berätta om det stora engagemang som Amelias 
vänner visar när det är dags att ge barnen på Sakhumzi en minnesvärd jul och likaså 
minnesvärt sommarlov. 
 
Först ut var årskurs 3 på Öjersjö Brunn skola som tillsammans med Helena gjorde ett 
strålande arbete med sin basar som ger kompisarna på Sakhumzi 4000kr till något 
roligt som man annars inte har råd med. Bra jobbat! 
Kanske det blir en hoppborg, uflykt till stranden eller något annat man önskat sig.  
Vi kommer att rapporterar vad det blev. 
 
Julbordet på Hällsnäs den 9 december var också denna gång mycket uppskattat och 
vi tackar Robert för hans generositet. Hällsnäs var lika vackert och stämningsfullt i 
dagsljus och många uppskattade att kunna köra hem innan det blev mörkt. 
Vi tackar sångarna från Svenska kammarkören som ännu en gång bjöd på skön 
julmusik. 
 
Vår basar och lotteri ger alltid extra tillskott till kassan så också denna gång. 
Varmt tack till Ove för handstöpta ljus, Ulla för lussekatter, Sara för smycken och 
Dorothy för eget lotteri, Annki för keramik samt Thorsten, Tina, Harriet, Barbro och 
Susanna för fina lotteripriser.  
Tack också till alla som köpt våra värdebevis, presentkort och Enjoyhäften. 
 
Stort tack till alla er som kom till julbord/basar men också till er som satt in en julgåva 
på kontot. 
Det fortsätter att komma in pengar men redan nu kan vi glädja oss åt nästan  
30 000kr. Det blir spännande att se var det slutar. 
 
Varmt tack sänder vi också till: 
Tom Hansson AB som i även i år, istället för julgåvor till sina kunder, valt att ”köpa” 
ett e-julkort från Sakhumzi för 2500 kronor.  
 
AtlasPROfilax och Ameliavän Py Öberg för hennes julklapp på 2000kr . 
 
Göteborg-Mölndal Soroptimistklubb  för deras julklapp på 2000kr. 
 
Eftersom vi vill att Amelia får pengar i god tid före jul har vi redan sänt 15000Rand. 
 
Här kommer senaste nytt från Ewa och Jan: 
Nu har vi gjort vårt sista besök i Sakhumzi för den har gången. Den lilla 



babyn var kvar och mamman hade inte hört av sig. Vi hade med oss mat för 
ytterligare ett par veckor. Huset som vi hade med oss färg till förra gången 
var nu gulmålat och fint.  
Amelia säger att hon ar jättenöjd med sin stol.  
De flesta av barnen samt Meggie och Quennie var iväg och badade for Amelia hade 
hyrt en buss och de hade åkt till stranden, härligt. 
 
Att få nyheter från Ameliavänner på plats är betydelsefullt eftersom våra 
telefonsamtal med Amelia inte täcker in allt som hänt och telefonförbindelsen är 
många gånger mycket dålig. Amelia talar mycket och gärna men det är inte alltid lätt 
att höra vad hon säger.  
Det är nästan alltid vi som ringer upp men häromdagen ringde en morgonpigg och 
glad Amelia för att berätta att Mc Donalds kontaktat henne för de ville spela in en 
reklamfilm och undrade om några barn från Sakhumzi ville vara med. Tanken var att 
barnen skulle besöka ett äldreboende i en vit stadsdel och umgås med de gamla och 
bjuda på glass. Det blev prat och många kramar och alla tyckte att hennes barn var 
mycket väluppfostrade så Amelia var mäkta stolt. Barnen fick som tack välja leksaker 
i en affär till ett värde av 500Rand - var !!.  
Amelia blev inte lottlös utan fick en rejäl slant som hon direkt satte in på 
el/vattenkontot så att det inte skulle bli några fler överraskningar från deras sida. Nu 
ligger hon på plus och kan slippa oroa sig ett tag framöver. 
Vi skall se om det finns en möjlighet att få se reklamfilmen. 
  
Amelia hälsar till oss alla och önskar oss en riktigt god jul med massor av snö och 
säger att tack vare Amelias vänner är livet på Sakhumzi så mycket tryggare idag.  
”Och när vi vuxna inte behöver oroa oss kan barnen få vara barn. Fast så var det inte 
tidigare när maten ibland var knapp.” 
 
Kära vänner, tack för ännu ett år ! 
 
 
Till er alla från oss alla i styrelsen, en riktigt God jul och ett Gott nytt år!  /Barbro  


