
     Göteborg 050627 
 
Kära vänner! 
 
Det var längesedan jag skrev nu. Men pengarna till Amelia har naturligt skickats 
varje månad. Det har gått ett år sedan vi började och vi har skickat 32300 Rand 
(ca 37000 kronor) ! ! 
Oftast 2000 Rand (ca 2300 kronor) i månaden men vid några tillfällen, som bl.a 
vid jul, skickades en större summa. Era bidrag har gått fram oavkortade. 
Bankavgifterna tar som ni vet Simon och jag. 
Det är alltid lika roligt att gå in på kontot och se att där finns pengar. Tack för 
att ni gör detta möjligt. Det ger mig en sådan glädje att få meddela Amelia att 
pengar är på väg och hon blir alltid lika glad. Hon tänker ofta på ”my Swedish 
friends ” säger hon.  
 
När jag häromdagen ringde henne förstod jag att hon uppskattar att vi skickar 
pengarna direkt till henne. Hon har nämligen vi ett flertal tillfällen blivit lurad.  
Personer som känner till Amelias situation har tagit dit andra som velat hjälpa.  
Men istället för att skicka pengarna direkt har Amelias s.k. vän önskat agera som 
mellanhand. En dålig sådan eftersom pengarna aldrig nåttAmelia. När hon 
kontaktar dessa ”vänner” får hon veta att pengarna inte kommit ännu. Amelia har 
inte namn  på givaren så hon kan inte kontakta personen direkt. Det har handlat 
om mycket pengar. Nu senast lovade en man att betala 25000 Rand för att köpa 
tomten bredvid hennes. 
Tyvärr är det inte ovanligt med denna typ av bedrägeri i Sydafrika idag. 
  
Vid vårt senaste samtal var hon ganska nedslagen då det regnat nästan 
oavbrutet i tre veckor. De har haft översvämning och strömavbrott. 
Tvättmaskinen stod still och klädhögarna växte. När strömmen kom tillbaka 
visade det sig att en fas saknas. Att laga detta kostar 20000 rand. Nu tvättar 
de när strömmen fungerar och försöker få det hela torrt om solen tittar fram. 
Det är vinter och barnen är skollediga under hela juni. Snön syns på 
bergstopparna och det är rimfrost på marken på morgonen. I huset finns bara en 
öppen spis för uppvärmning. Men några snälla människor har givit dem åtta 
element som går på paraffin. Paraffinen är tyvärr dyr så de används så lite som 
möjligt. 
Efter att hon berättat om alla bedrövelser slutade hon med att säga ” Talking to 
you has lifted my spirits”.  Så typiskt för Amelia. 
Jag lovade henne att berätta för alla att hon just nu har det särskilt svårt. Så 
om ni kan intressera fler att bli Amelias vänner så vore det underbart. Jag var 
glad att kunna skicka 3500 rand denna gång. 



 
En riktigt fin sommar önskar      Simon och Barbro 
 
 
Till er som bett mig uppge postgirot.   Postgiro 4146312-6       mottagare  Barbro 
Phipps  
  
 


