Göteborg 051205
Kära vänner!
Först en glad nyhet. Tack vare Eva (sopran i Konsertkör i Väst) och Axel Brändström
fick jag tips om att söka bidrag å Amelias vägnar från Arbetarrörelsens Bokfcafé. Till
vår stora glädje fick vi det största av bidragen 10 000kr !!
Tack Eva och Axel!
Vi vet ju att de pengar vi sänder går till det mest nödvändiga och att även om Amelia
önskat har det inte blivit så mycket över till leksaker och liknande. Med dessa pengar
hoppas vi att barnen bl.a. kan få ett eget litet bibliotek. I ansökan skrev jag också att
dessa böcker kommer att bli lika lästa som biblioteksböcker och det finns det många
som gärna läser högt för de yngre barnen. En del av pengarna kan hjälpa Amelia att
få ihop till skolavgifterna som ju måste betalas innan terminens slut.
När jag ringde Amelia och berättade den glada nyheten blev hon överlycklig och sa
att en stor börda lyftes från hennes axlar. Hon har oroat sig mycket över hur hon
skulle få ihop till just skolavgifterna. Böcker kommer det också att bli. Hon har länge
önskat att de skulle kunna ha ett rum som bibliotek men det har fått vänta då de är
trångbodda. Men de finns hopp om det nu.
Amelia berättade att hon äntligen fått tag på ett hus till i närheten. Det är inte stort
bara ett rum och kök men möjlighet finns att bygga till. Hon planerar att flytta dit själv
tillsammans med tonårsflickorna när hon får råd med tillbyggnaden. Hon vet en
kvinna som byggt till ett liknande hus så hon fick fem rum och två badrum!! När
Amelia talade om det lät det som ett palats.
Simons bror Martin och fru Sophie kommer att resa till Kapstaden igen i februari så vi
får se vad som kan göras.
Vi kommer att träffas till jul och då kan vi prata i lugn och ro.
Om en vecka börjar barnens jullov som är en månad långt. Eftersom det är sommar
där nu tycker hon inte att det är så svårt att ha alla hemma. Vintern är svårare när de
inte kan vara ute för att det regnar eller för att de är förkylda.
”Det är roligt att se hur glada de är över att vara lediga från skolan.”
Amelia var vid gott mod och tackade alla sina vänner i Sverige för all hjälp och
önskade alla en riktigt god jul och ett gott nytt år.
Simon och jag instämmer helhjärtat.
Många varma hälsningar från Barbro och Simon
PS Jag bifogar en almanacka från Amelia. Hon var väldigt glad och stolt över att
kunna skicka oss något för en gångs skull.

