Nyhetsbrev 1 juli 2014
Kära Sakhumzivänner!
Äntligen! Pengarna till skolbygget är nu garanterade. New Hope
reseindustrins barnfond har beslutat skänka 65000kr !! - Amelia är
överlycklig. Tänk att det bara var i julas som hon berättade för Lisette om
sin dröm och nu har man redan lämnat in ansökan om byggnadstillstånd.
Offerten avser ett tegelhus med tre klassrum samt fyra toaletter dvs vad
Amelia önskat och hon har också fått det byggföretag hon litar på. Vi
kommer att följa arbetet med rapporter och foton.
Tänk att få möjlighet att fira våra 10år med en byggnad som kommer att
stå där under långa tider. Ensamma hade vi inte klarat det så vi tackar
New Hope för att de valde att hjälpa just Sakhumzi.
Planen är att Amelias vänner kommer att stå för inredning, skolmaterial
etc och därför planerar vi nu en ”Höstkonsert” istället för den vi tyvärr fick
ställa in i våras och dessutom utlovas ännu en gång ”Julbord på
Hällsnäs”.
Gå gärna in och läs om New Hope www.newhope.se som funnits i 25år
och bygger sin verksamhet på frivilliga bidrag från resebranschen. De
genomför varje år 8-10 projekt för att ge föräldralösa barn på olika
platser i världen ett riktigt hem, sjukvård, ordnad skolgång, mat och
kläder. New Hope har inga anställda utan, liksom Amelias vänner, förlitar
man sig på ideellt arbete.
Vi har fått ett önskemål från dem att alla ni som är med i FB sätter ”gilla”
på newhope reseindustrins barnfond. Visst gillar vi dem?
Öjersjö Brunn skola har ännu en gång visat sitt engagemang för sina
vänner på Sakhumzi. Helena berättar att barnen på fritids haft Drop in
Café och basar och fått in 3400kr ! Stort tack och bra jobbat!

Amelia har förstått att när det är vinter hos dem så är det sommar här.
Häromdagen sa hon:” lova att ni njuter av värmen”.
Själva har dem det kallt och styrelsen beslöt sända ett bidrag på 10000kr
till uppvärmning.
Tack alla, för att ni trots semesterledighet inte glömt våra frusna vänner.
Elisabeth Hagman-Jörgensen som besökte Sakhumzi i julas kan tänka
sig bidra till styrelsearbetet och vi önskar henne varmt välkommen i
gemenskapen. Det var Elisabeth som Amelia kallade ”the nice lady from
Sweden” då hon såg till att Amelia fick mediciner för sin värk. Elisabeth
är sjuksköterska, älskar Sydafrika och planerar fler besök.
Vi hälsar också familjen Grell välkomna hem och ser fram emot fortsatt
samarbete.

Kom ihåg att vi finns på hemsidan http://www.sakhumzifriends.org med
länk till bloggen www.ameliasvanner.blogspot.se men också på facebook
Amelias vänner/Sakhumzi friends.
Både blogg och facebooksidan sköts av styrelsemedlem Helena.
Varma hälsningar från Amelia och styrelsen/Barbro

