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Nyhetsbrev 27 feb 2017
Kära Ameliavänner!
Ni har naturligtvis undrat över hur det går på Sakhumzi efter Mama
Amelias död och vi kan meddela att verksamheten fortsätter både för
barnen som bor på Sakhumzi och de barn som kommer till
dagverksamheten där samt för barnen på förskolan på Ekukhanyeni.
Detta ser vi som det viktigaste i nuläget.
Alla är naturligtvis ledsna och saknaden efter Mama är stor.
Genom våra Ameliavänner på plats har vi fått ovärderlig hjälp och det
har känts tryggt att kunna följa vad som händer.
De har tröstat och stöttat, förskotterat pengar då kontot är låst tills vidare,
sett till att Anathi har en telefon så vi kan kommunicera med henne,
kontaktat advokaten och nu senast besökt Amelias grav för ett sista
farväl från Amelias vänner. Bifogar foton.
Sakhumzi Childrens Trust äger allt dvs mark, hus inredning etc och nu
behöver stiftelsen utse en ersättare för Amelia. Vi har naturligtvis
föreslagit Anathi som Amelia alltid talat om som sin efterträdare.
Amelias advokat arbetar med denna fråga och skall göra
bouppteckningen enligt Amelias testamente. Han har kontakt med olika
personer som drivit verksamheten men också Amelias biologiska dotter
Princess.
Vi avvaktar nu besked från advokaten som vi har mailkontakt med och
hoppas att bouppteckning och val av efterträdare snart är klar. Dock vet
vi av erfarenhet att det är Africa time som gäller.
Vi vill påminna om Amelias ord sista ord till oss "Thanks for giving the
children FAITH, HOPE and LOVE.

Som ni alla vi det här laget vet så finns det krav på en ideell förening att
föra ett medlemsregister samt ta ut en medlemsavgift. Detta brukar vi
påminna om i början av året, i år blir det lite senare en vanligt.
Årsavgiften är 100kr/person eller 200kr/familj. Några har redan betalat
och det tackar vi för.
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.
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 0708 399369.
Bifogar verksamhetsberättelse för 2016 samt kallelse till årsmöte.
Med de varmaste hälsningar från styrelsen/Barbro

