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Kära Ameliavänner!
Livet är gott på Sakhumzi för närvarande berättar Anathi. Efter alla besök
och gåvor av alla de slag under julhelgen släppte oron och man kunde
andas ut men också glädja sig åt ännu ett besök och ytterligare matinköp
av Ameliavänner Carina och Rino.
De skrev: Vi hade verkligen några härliga timmar med dem o Rino var
uppskattad ’lekpappa’. De lekte jaga flygande ’maskrostuss’ med ramsor
på italienska! Allt avslutades med gemensam dans.
Liksom tidigare år är våra vänner Ewa och Jan nu på plats under flera
månader men också Eva Lund efter ett längre uppehåll.
Ewa skriver:
Vi har nu besökt Sakhumzi och det var ett positivt besök. Det råder god
ordning i husen och de har skaffat rejäla gallergrindar runt om. Det har
nyligen varit inbrott i de yttre regionerna där ingen bor men några
fönsterrutor hade kraschats. Brottsligheten blir allt mer påtaglig och de
varnade oss för den. Min telefon ringde och då gick jag ut på gatan för
att kunna höra över barnens stojande. Anathi sa att jag fick absolut inte
gå ut med telefonen i handen då den kunde bli stulen på ett ögonblick.
Eva berättar:
Idag besökte jag Starting Chance i Mfuleni. Vi vi fick se olika skolor som
de arbetar med. Helt plötsligt bland alla människor som rör sig på
gatorna ser jag Andile och hoppar ur bilen och ropar hans namn. Han blir
jätteglad och säger flera gånger Eva. Jag nämnde för honom att Ewa o
jag planerar att åka till Sakhumzi på onsdag.
Nu till min förtjusning - minns du duktiga och pålitliga Lebo? Hon
försvann från Sakhumzi innan Amelia gick bort. Lebo har fått arbete hos
Starting Chance. "Hon är så duktig och var den absolut bästa av alla
sökande" sa Ali. Lebo blev överlycklig när hon såg mig. Hon är en snygg
välklädd och vänlig gift 2 barnsmor nu.
Javisst kommer vi alla ihåg Lebo som växte upp på Sakhumzi och var
mycket uppskattad av Amelia. Vi har haft kontakt med henne av och till

och vet att hon efter Sakhumzi arbetat med bl a bokföring men när det
krävdes vidareutbildning hade hon tyvärr inte pengar till det. Det gläder
oss att hon nu har ett bra arbete och blir uppskattad för den fantastiska
kvinna hon blivit.
Starting Chance är non-profit organisation som hjälper ungdomar i
kåkstäderna så att de inte driver runt och hamnar i kriminalitet.
Verksamheten drivs av ett fantastiskt par Ali och Ian Corbett. Ta gärna en
titt här. https://startingchance.org.za
Häromdagen bjöd Ewa och Eva hem Anathi och Belinda vilket
uppskattades mycket - det känns som semester sa dem. De ville också
så gärna träffa Jan som tyvärr inte orkade med att besöka Sakhumzi.
Tack till er som köpt Enjoyguiden. Det blev rekord med 96 häften och
appar. Med ”dricks” och bonusar, för att vi betalat fakturorna snabbt, blev
det ca 8000kr. Ett välbehövligt tillskott.
Vår advokat har länge försenats i sitt arbete då myndigheterna inte har
ordning på sina dokument. Han fick till slut lämna in en klagan och
mirakulöst dök dokumentet upp. Nu hoppas vi på en snar lösning.
Det är stora problem i SA med korruption på hög nivå som sprider sig
nedåt och gör att man inte kan ta saker och ting för givet, att det även
drabbar en erfaren vit advokat visar att ingen kan gå säker.
Han har i alla fall kunnat ordna så att bilen Amelia köpte, och som
flickorna inte kunnat betala för, nu återlämnats och de 30000 rand som vi
tidigare skickat för att ev köpa ut bilen har de nu använt till att köpa en
begagnad bil. Den kostade 35000 rand och de är så glada. En bil är
absolut nödvändig då det inte finns något annat sätt att förflytta sig på än
taxi.
Ja och så var det dags för årsavgiften igen och som tidigare är det 100kr/
person eller 200kr/familj.
Några av er har redan betalt 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. Medlemsavgifter är ju ett krav för ideella föreningar.
Vi bifogar verksamhetsberättelsen för 2019 samt kallelse till årsmötet
som blir torsdag 26 mars.
Vi gick något mer back under 2019 men de extra pengarna i slutet av
året gjorde stor skillnad. Som vi beslutade förra året sänder vi nu vad vi
får in varje månad och använder besparingarna till
”brandkårsutryckningar”. Nu senast berättade Ewa att de tvättade för
hand då den mycket gamla tvättmaskinen gett upp. Vi kunde snabbt
skicka pengar och nu är en ny maskin inköpt.
Varma hälsningar från styrelsen/ Barbro

