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Kära Ameliavänner!
Vi vill börja med att tacka för alla extra bidrag, det har gjort att vi fortsatt kunnat
skicka 10000kr i månaden utan att behöva ta av våra besparingar. Amelias vänner är
det enda stöd våra vänner har i dagsläget så ni kan bara tänka er vad vår hjälp
betyder.
Situationen i Sydafrika är allvarlig och Western Cape regionen där Sakhumzi ligger
är särskilt drabbat med 75% av alla fall av Covid-19, men sedan 28/5 har man lyft
något på restriktionerna till level 3. Detta innebär för våra vänner att de får nu vistas
ute om man håller avstånd men det är utegångsförbud mellan 20.00 och 05.00.
Munskydd måste alla bära, egentillverkade går bra.
Den största skillnaden för alla på Sakhumzi är att man nu öppnar skolorna. De har
varit stängda i två och en halv månad och skulle ha öppnats 1 juni men pga
säkerhetsfrågor blev det en försening.
Så här skrev Anathi när vi undrade hur de har det:
Everything is going well and everyone is safe from the Covid because we are trying
our outmost best to do everything that we are told to do. But by the looks of things in
Western Cape we will be going back to level because people are so careless out
there. They are taking things for granted.
We are all very much healthy. Thanks to you all for making it possible for us to
survive during this pandemic. Much love from all of us.
Vi bifogar några foton av munskyddsklädda vänner och av deras klädsel att döma är
det tydligt att vintern kommit. Det kan bli aktuellt att som tidigare år skicka lite extra
till uppvärmning.
För Sveriges del kan vi glädja oss åt att sommaren är här och att det, trots
omständigheterna, kan bli en skön sommar.
Ta väl hand om er.
Soliga och tacksamma hälsningar från styrelsen

