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Kära Sakhumzivänner! 
 
Vi har glada nyheter. Inspektionen gick bra och myndigheterna har 
godkänt upprustningen av Sakhumzi. De kommer nu att ge det tillstånd 
(rezoning certificate) som krävs för att göra Sakhumzi till ett Educational 
Center . 
Det blir inga böter på 10000R som man hotade med men ett antal 
avgifter till olika instanser för att skriva av ärendet. 
Amelia är lättad men vet ännu inte hur mycket hon måste betala.  
Hon är så tacksam över vårt stöd under den här svåra tiden och vet att vi 
finns med tills det är klart. Lebo och även Queenie har varit till stor hjälp i 
kontakten med myndigheter och vuxit i sina nya roller vilket bådar gott för 
framtiden.   
Med vår hjälp har Sakhumzi fått ny färg/rengöring både utvändigt och 
invändigt, nytt avlopp och slamsugning, linoleummatta i ”garaget”, 
uppfräschning av toaletter med bl a nya toasitsar och en del annat smått 
och gott. 
Vintern har varit riktigt kall så nu gläder man sig över att värmen är 
tillbaka - livet blir lättare och besöken fler. Först ut var 3-barns familjen 
Grell som kommer att vara på plats i Sydafrika fram till sommaren.  
De besökte Ekukhanyeni nyligen och mamma Marie skrev följande: 
 
Rörd, trött, nöjd efter dagen hos Amelia och hennes barn. Direkt när vi 
stiger ur bilen på gården på barnhemmet rusar hundratals barn mot oss 
för att kramas och visar sådan glädje över att vi är där så jag blev 
alldeles gråtmild. Även herr Make kände samma sak. Jag var glad att jag 
hade solglasögon på mig. Barnen hängde oss i kläderna och slogs om 
vår uppmärksamhet och om chansen att få känna på vårt långa blonda 
hår. Vi stannade i ett par timmar och barnen ville aldrig sluta leka. 

Här kan ni läsa mer och se många härliga bilder. 
http://karusellgrell.wordpress.com/2013/10/15/en-viktig-dag/comment-
page-1/#comment-125 



Familjen Grell kommer att ge barnen en del nya leksaker samt köpa 
skolmaterial för pengar som samlats in av Lisette och Helena när de 
ordnade en fest för sina vänner. Dessutom berättade Amelia att familjen 
kommer ut imorgon med mat och alla skall då äta tillsammans. A vill när 
det är möjligt att man gör något extra kring besökare för då blir det ett fint 
minne för barnen. Hon var så entusiastisk när hon pratade om familjen 
Grells besök och noterade särskilt hur naturliga de var med hennes barn 
- det är nämligen inte alltid fallet. Nu ser hon ser fram emot besök av 
ytterligare en svensk familj denna vecka – familjen Örtenblad som fann 
vår hemsida och bestämde sig för att bli Ameliavänner.  Dessutom 
kommer Ewa och Jan Aulin åter igen på besök. De är väl bekanta med 
barnen vid det här laget och efterlängtade.  

Nu har Andile, Anathi och Lyanda fått sina permanenta körkort och vi 
gratulerar dem. De är självklart stolta och glada, körkort behövs för att 
verksamheten skall fungera. Nästa år hoppas Amelia att det blir Lebos 
och Queenies tur. 

Även i år säljer Amelias vänner Enjoyguider till förmån Sakhumzi och 
Mikael håller i detta. Maila mikael.svensson@harryda.se om du vill 
beställa. 
Förra året såldes ca 60 guider vilka totalt gav cirka 5 000 kr till 
barnhemmets verksamhet.  
Redan nästa vecka finns guiderna tillgängliga så tveka inte att göra din 
beställning så hörs vi av kring leverans. Guiden kostar även i år 395 kr 
och börjar gälla omgående. Fram till 31/12 ingår som vanligt bonushäftet 
för shopping, lämpligt att använda vid inköp av julklappar. 
 
 
 
Varma hälsningar från styrelsen/Barbro 
 
 
 
 
  
   
 


