Nyhetsbrev 29 april 2013
Kära Sakhumzivänner!
Jag talade med Amelia i en timma idag och hon gladde sig åt att det var
en lagom varm dag utan alltför mycket blåst. Kapstaden kallas inte för
inte The windy city” och ute i Mfuleni innebär det att sanden yr och tar sig
in överallt.
Amelia berättade att hon och barnen varit så glada över besöken av Eva,
Ewa och Jan - vi längtar och ser fram emot dem.
I förra brevet skrev jag om det lyckade barnkalaset som Eva ordnade
och nu var det Ewa och Jan som gav barnen ett påsk-kalas. De berättar:
Med oss hade vi en massa frukt som vi delade i bitar och fördelade bland
119 barn på Ekukhanyeni och ca 40 barn på Sakhumzi. Sedan fick alla
barn var sitt påskägg i choklad. Om inte Jan hade varit uppmärksam
hade de slukat äggen med stanniolen och allt. Alla fick sedan hjälp med
att " skala" äggen.
På vår blogg www.ameliasvanner.blogspot.com finner ni många bilder
från denna fest och snart även ett antal filmsnuttar från Ekukhanyeni,
som Eva Lundh tog i februari.
Om ni har möjlighet så missa inte detta. Det finns bl.a. en film där Amelia
tackar alla oss ameliavänner.
Helena håller som bäst på att lägga in filmerna men snart är alla där.
Ameliavännerna Mats Karlsson och Eva Billberg med döttrar har till vår
glädje anordnat en välgörenhetsfest till förmån för barnen på Sakhumzi!
Festen gick av stapeln lördagen den 20 april på Öjersjö Brunns skola. 62
personer kom och det bjöds på middag med dans och diverse
trevligheter. Då Mats lyckades ordna många sponsorer till festen kunde
man till slut räkna in vinsten till hela 18 000 kr! Medhjälparna Helena,
Mikael och Lisette från vår styrelse har tillsammans med Mats beslutat
att de 18 000 kr skall användas till förbättringar och inköp av material till
Sakhumzi/Ekukhanyenis förskola.
Vi tackar Mats och Eva för detta fina initiativ! Några bilder från denna
fest finns också på bloggen.

Vår ordförande Lisette, hennes man Mikael och deras dotter Molly åker i
december till Sakhumzi för att hjälpa till med inköp av material.
Vi vill också passa på att hälsa nya medlemmar från festen välkomna till
Amelias vänner!
I mars hade vi vårt årsmöte och vi tackar för visat intresse.
Styrelsen ändras något då Robert Säll tar över valberedningen från Anita
Jordö som valdes till ny sekreterare efter Robert.
Varmt välkommen Anita!
Vi skrev i senaste brevet att vi skulle hjälpa Pritty Asanda född -94 med
en utbildning på distans trots att hon inte fått avgångsbetyg från Grade
10. Amelia sa först ja men har nu tänkt över saken och bestämt att Pritty
bör göra som Lebo, Queenie och Anathi och först avsluta Grade 10.
Efter detta får vi gärna hjälpa henne men Amelia vill att de yngre barnen
skall ha bra förebilder så att de förstår att utbildning är viktig. Om någon
får specialbehandling utan att ha avslutat grundskolan sänder man fel
budskap tycker Amelia som helst önskar att alla gör klart Grade 10.
Hon tycker som vi att utbildning är a och o för dessa barn och är glad
över att Sydafrika satsar på barn som tidigare haft sämre möjligheter till
utbildning (underprivileged children). På det hon kallar EFT college finns
möjlighet att avsluta Grade 10 för att sedan gå vidare till högskola och
universitet. Denna utbildning är kostnadsfri men en viss kostnad kan det
bli för böcker, resor och mat.
Vad gäller körkortsutbildningen så har Anathi nu klarat uppkörningen och
får börja köra men hennes permanenta körkort har ännu inte utfärdat då
detta tar tid.
Vårliga (snart i alla fall) hälsningar från styrelsen/Barbro

