
                     www.sakhumzifriends.org 
Amelias Vänner plusgiro 4146312-6 / bankgiro 356-1529 

 
Nyhetsbrev 9 april 2020

Kära Ameliavänner!

Ja i dessa tider har vi tyvärr inte några glada nyheter att komma med 
men vi tänkte att ni kanske undrar hur pandemin drabbat våra vänner på 
Sakhumzi. 
Den 16mars skrev Anathi att alla skolor var stängda och de skulle stanna 
hemma och bara gå ut för att handla mat och mediciner. Deras 
förskoleverksamhet fick också stängas så den inkomsten försvann.
Också Lebo som var så lycklig över sitt nya arbete på Starting Chance 
har tillfälligt förlorat sin inkomst.
 
Även i Sydafrika var de första coronafallen personer som varit i Italien 
och man försökte spåra alla de kommit i kontakt med men från den 1/3 
spreds smittan snabbt till alla regioner och från 27/3 utlystes ”lockdown” 
över hela Sydafrika i 21 dagar. 
Restriktionerna är mycket tuffare jämfört med Sveriges med stängda 
gränser och förbud att resa och röra sig ute, endast mataffärer och 
apotek får ha öppet och det är poliser överallt. En minister blev avstängd 
från sitt arbete i två månader (en utan lön) för att hon varit på middag 
hos en kollega och någon lagt upp en bild på nätet.

Något positivt kan nämnas - det går inte att köpa alkohol i någon butik 
och dessutom är restaurangerna också stängda för de som blir törstiga.

De officiella siffrorna över hur många som insjuknat i Covid-19 är mycket 
låga och osäkra, rapporterade dödsfall är för närvarande 18.

Hur länge det här kommer att pågå är lika osäkert där som här men nytt 
beslut om fortsatt lockdown kommer att tas 16/4.



När vi förstod att det skulle komma in mindre pengar till Sakhumzi tog 
Lisette och Helena initiativ att gå ut till sina vänner på FB och till vår 
stora glädje swischades det in ett extra månadsbidrag som gjorde Anathi 
såå lättad. Hon sänder ett varmt tack till er alla. 😍 ❤ #
Tacket gäller också alla Ameliavänner som i dessa dagar redan skickat 
extra bidrag och om fler har möjlighet är vi naturligtvis glada. 

Ewa och Jan lyckades ta sig hem en vecka tidigare än planerat och 
berättade om tomma gator och ödslig flygplats. De mår tack och lov bra.

Bifogar några bilder från hur det var innan pandemin slog till.

Vi önskar er alla En Glad Påsk 🐣 🐥  och lova att ta väl hand om er.
  
Varma hälsningar från styrelsen/ Barbro

  


