Nyhetsbrev 8 mars 2013

Kära Sakhumzivänner!
Amelia berättar att det är lugnt på Sakhumzi men maginfluensa har härjat både på
Sakhumzi och Ekukhanyeni och det var en tuff match. Hettan har varit svår med över
35 grader C och besvärande sand som blåser in överallt. Hon blir trött av värmen och
har mycket ont i ett knä.
Som jag nämnde i förra brevet så har vi en bra slant på kontot och styrelsen
beslutade på senaste styrelsemötet att be Eva Lundh som är på plats att ordna något
roligt för barnen. Det blev ett barnkalas och här följer hennes redogörelse:
Inköp till 150 barn samt vuxna
Amelia hade inga pengar till bensin utan bad att jag skulle köra. Anathi och Luyanda
följde med och guidade mig till ett stort SPAR center säkert >3 mil från Mfuleni. I
förberedelserna hade jag talat med Amelia om att jag inte ville köpa någon s.k.
skräpmat.
Några stora ballonger och små grejor som barnen kunde leka med hade jag med mig
från CT. Vi köpte olika typer av korv, kyckling, köttfärs, bröd, juice, bananer och
äpplen. Vi fyllde två stora vagnar till en kostnad om ca 2700 Rand.
Det var med stor entusiasm och glädje som Quennie, Lebo och ”kokerskan” tog emot
oss med alla matkassarna. Det kändes skönt att all matlagning skedde inomhus på
två gasolkök med vardera två plattor.
Barnen fick juice i de nya fina muggarna som Ewa fixat och de mumsade nöjda på
korvarna. Det märktes verkligen att de fick ny energi och på eftermiddagen användes
studsmattan flitigt.
Jag tror att ungefär 15 vuxna också njöt av godsakerna som fanns. Amelia
underströk ett flertal gånger hennes stora tacksamhet till sina vänner i Sverige.
Vårt mål att ge barnen någon stimulerande upplevelse ca fyra gånger per år och
minst tre besök av Ameliavänner.
Vi har ju haft förmånen av att Ewa & Jan Aulin samt Eva & Christer Lundh
regelbundet åkt ner och det är ju utmärkt att ha Ameliavänner på plats som kan
planera och delta i dessa aktiviteter och förmedla det hela till oss andra.
Ewa och Jan skriver om sina intryck :
Många förbättringar på Ekukhanyeni med skolhus och toaletter. Man har planterat
små träd och en lite gräsmatta som kämpar mot grus och sand.
Mestadels lagar man mat utomhus för att spara el.

Barnen som alltid glada och öppna.. De söker kontakt och älskar att man lyfter upp
dem och busar med dem. När Jan lyfter upp ett barn står flera andra lugnt och väntar
på sin tur. De är vana vid att få vänta.
Likaså beskriver Ewa hur 3-4 åringar stod på rad för att få en mugg vatten från en
vuxen och när de druckit upp återgår de till leken
Vi är glada över att också Ameliavännerna Heike och Alf Karlsson varit på besök och
överlämnat en stor väska med snygga damkläder (+skrivmaterial o frukt) till Amelia.
Pritty föll för en lång sommarklänning som omedelbart åkte på.
Andile som vi redan kunnat hjälpa med utbildningskostnader och verktygslåda kan vi
ännu inte släppa då han behöver praktik för att avsluta sinn utbildning. Så här skriver
Eva :
Andile – bör ha en mentor
Jag pratade med Andile som höll på med en gammal bil. Han var som alltid glad och
pigg. Han påstår att han hade försökt att få en praktikplats på en verkstad men sa att
alla var för upptagna för att ta emot en praktikant. Andile säger att han ”hjälper” till
med att mecka Mfulenibornas bilar men jag poängterade starkt att det är viktigt att
han ser till att få ett godkänt avgångsbetyg från skolan. Han talade om hemuppgifter
och om att skruva ner en motor och sätta ihop igen och för det ändamålet behöver
han en gammal bil.
Kanske en sponsor på plats vore en bra idé?
Styrelsen har diskuterat behovet av en mentor och vi kommer att ta olika kontakter.
Det behöver vara någon som bor i området och som kan träffa och guida honom
regelbundet. Även möjligheten att betala för en praktikplats har tagits upp.
Eva Lundh fick också i uppdrag att intervjua flickorna för att se om någon av dem bär
på en dröm om att utbilda sig vidare och nu har hon rapporterat följande:
Pritty Asanda född 94 – vill studera
Jag har träffat Pritty flera gånger och nu tog jag chansen och frågade om hennes
planer för framtiden. Återigen nämns Amelia som första prioritet. Pritty har gått ut
Grade 9 men har inte fått slutbetyg för Grade 10. I början av vår diskussion säger
Pritty att hon har diskuterat med Amelia att läsa på distans på kvällarna men Amelia
hade skrinlagt det då månadskostnaden är R 250. Jag frågade henne om hon var
seriöst intresserad av att studera och underströk att det är mycket arbetsamt. Hon
vidhöll att hon absolut ville detta om Amelia godkände det. Tillsammans med Pritty
tog jag upp detta med Amelia. Inför Amelia och mig bedyrade Pritty att hon skulle
arbeta flitigt med studierna och absolut inte bli gravid. Pritty har hittat en utbildning
som hon är intresserad av www.iqacademy.co.za project management. Vidare säger
hon att det finns jobb för dem med denna utbildning. Amelia säger ”Kan Amelias
Vänner i Sverige ta lika stort ansvar för Pritty som AV gjort/gör för Andile så blir
Amelia jätteglad”.
Självklart vill vi hjälpa Pritty så styrelsen har beslutat stå för kostnaden.
Pritty har en bror Luyanda 25år och de har båda vuxit upp på Sakhumzi . De vill inte
svika Amelia utan hjälpa henne nu när hon är gammal. Pritty hjälper till med de små
barnen och Luyanda som som går i lära för att bli en bra äkta man skulle behöva ha
körkort eftersom han arbetar med skolbarnen och behöver kunna köra dem vid

behov. Han har klarat teorin men måste köra upp under 2013 för att slippa göra om
den. Även denna kostnad är Amelias vänner villig att stå för.
Styrelsen har också beslutat höja månadsbidraget till 12000Rand.
Amelia är märkbart tröttare och vi behöver nu få henne att förstå att de ungdomar
som en dag skall ta över bör få mer ansvar så de kan växa med uppgiften. De är ju
hennes ”barn” och respekterar henne så mycket att de behöver hennes hjälp för att
ta över ledarskapet. Hon måste kanske medvetet hålla sig i bakgrunden.
Vi inbjuder till årsmöte onsdag 20 mars 19.00 och hoppas så många som möjligt kan
komma. Bifogat finner ni kallelse och dagordning samt verksamhetsberättelse för
2012.
Ni vet väl att som medlem har ni möjlighet att rösta på årsmötet.
Bifogar en bild på Pritty samt några bilder från barnkalaset.
Varma hälsningar från styrelsen/Barbro

