Nyhetsbrev 3 februari 2014
Kära Sakhumzivänner!
Året slutade mycket bra för alla på Sakhumzi som kunde glädja sig åt
många besök av Ameliavänner.
Här kommer en redogörelse från styrelsemedlemmarna Lisette och
Mikael med dotter Molly.
Vi gjorde två besök på Sakhumzi respektive Ekukhanyeni i december. Vi
välkomnades med värme och som alltid av glada och tacksamma barn!
Då det inte var förskolebarn på Ekukhanyeni på grund av sommarlov var
det lätt för oss att känna igen familjen, det vill säga alla de som bor där
och är Amelias barn. Friska och välmående barn, men med dålig
tandstatus. Vi tog en extra titt på barnens tänder denna gång, vi hade ju
gjort en insamling på Öjersjö brunn skola av tandborstar och tandkräm
som i skrivande stund nu lämnats över.
Vid det första besöket hade vi förmånen att kunna räcka över fyra kassar
med sjukvårdsprodukter inhandlat på plats. Dessa togs mycket tacksamt
emot. Vi hade också handlat två kundvagnar fulla med schampo, tvål
mm men även en del mat såsom ris och pasta. Dessutom kunde vi
överlämna några tusen i kontanter då vi vet att Amelia får mycket för
pengarna när hon handlar. Vi vill tacka alla som varit med på denna
insamling då vi vet att behovet av det vi kunde överlämna är stort och
fyller en viktig funktion.
Det andra besöket gjorde vi tillsammans med Ameliavännerna Rino och
Carina. Vi fick en rundvandring och vi fick hjälpa till att passa småttingar.
När det var dags för lunch fick vi alla hjälpa till att blanda saft och göra
mackor! Det var roligt att ha med vänner som kommer dit för första
gången men även att få möjligheten att delta i vardagens göromål.
Vi kan konstatera att det varit många från Sverige och hälsat på hos
Amelia och barnen, inte minst tack vare familjen Grell. Vi kan notera att
barnen har det lite bättre på de flesta plan tack vare alla Ameliavänners
stöd, även om vi också kan se att behovet fortfarande är stort. Det är
många som skall dela på bidraget vi skickar varje månad men det råder

inget tvivel om att vårt månatliga bidrag gör stor skillnad.
Vi är tacksamma över att få vara en del av Amelias vänner och vi
kommer att återvända till Sakhumzi och Ekukhanyeni någon gång i
framtiden. Att få se den kontinuerliga utvecklingen av verksamheten är
spännande. En resa till Sydafrika gör att vi funderar på meningen med
livet, vidare ger erfarenheterna och upplevelserna oss ett viktigt
perspektiv på vår egen livsstil och våra vardagliga prioriteringar!
På vår blogg www.ameliasvanner.blogspot.se finns några bilder från
besöket.
När jag talade med Amelia i veckan ville hon också tacka ”the very nice
lady” för att hon tog henne till doktorn och gav henne smärtstillande.
Amelia besväras av värk i rygg och knän men det har nu minskat.
Ameliavän Elisabeth Hagman som är sjuksköterska var ”the very nice
lady” och hon planerar att återkomma till Sakhumzi .
Styrelsen uppskattar mycket att ha Ameliavänner på plats så att vi kan
följa vad som händer samt se vad det finns för behov. Några av dessa
behov diskuterades på styrelsemötet igår och vi hoppas kunna berätta
om våra planer i nästa nyhetsbrev.
Som ni alla vet så krävs av en ideell förening, medlemsregister samt
medlemsavgift och nu vid årets början vill vi påminna om det.
Årsavgiften är 100kr/person eller 200kr/familj. Om ni nyligen blivit
Ameliavänner så behöver ni såklart inte betala nu.
Känns det som mycket pengar så kan ni minska ert bidrag med den
summan för allt går ändå till samma konto.
Kom ihåg att man kan vara enbart medlem och ändå få nyhetsbrev och
erbjudanden.
Snälla, skriv vid insättningen att det gäller årsavgift så att jag kan föra in
det i registret. För registret behöver vi också era hemadresser, så om ni
vet med er att ni inte lämnat den tidigare är vi tacksamma för ett mail till
barbrophipps@gmail.com eller ring 031/208683 alt 0708 399369.
Ni vet väl att ni som medlem har möjlighet att rösta på årsmötet som är
satt till den 20 mars - skriv in detta.
Kallelse till årsmöte samt verksamhetsberättelse för 2013 bifogas.
Varma hälsningar från Amelia och styrelsen/Barbro

