Verksamhetsberättelse för Amelias vänner – 2012

Styrelsen för Amelias vänner avger härmed verksamhetsberättelse för föreningen.
Styrelsen har under året haft 3 möten. Föreningens syfte framgår av stadgarna §3,
kortfattat att stödja barnhemmet Sakhumzi i Mfuleni, Kapstaden.
Verksamhetsåret för föreningen sträcker sig mellan 2012-01-01 och 2012-12-31.
Föreningen startades som officiell förening i oktober 2008 på initiativ av styrelsen.
Föreningen har en blogg på adressen www.ameliasvanner.blogspot.com
Januari 2012 finns på kontot 173071 Skr fördelat på:
matkonto s.k. 93 041 Skr
utbildningsfond 35 030 Skr
fond för oförutsedda utgifter 45 000 Skr.
Årsavgift är som tidigare 100 kr/år/person eller 200kr/familj.
Inbetald årsavgift 9200 Skr.
Antal medlemmar som betalt medlemsavgift är 67. Fler ser sig nog som medlemmar men har
kanske glömt att skriva att insatta pengar avser medlemsavgift. Nyhetsbrev går ut till 175 personer.
Totalt 178 427 Skr sändes till Sakhumzi under 2012.
Vi har varje månad sänt R11000 (ca 10000 Skr beroende på kursen) som i första hand gått till mat
men också till hjälp för Andiles resor till och från skolan samt kostnader för studiebesök etc. som
skolan gör.
Under januari fick Sakhumzi ett flertal besök från Ameliavänner. Dessa uppskattades mycket och
gav oss mer kunskap om livet på Sakhumzi.
I februari skickade 3500Skr för nya glasögon till Amelia samt 4000Skr för en ny hörapparat till
Andile.
I april fick Amelia 2 par sandaler till en kostnad av 2249Skr.
I maj beslutade styrelsen att genom SASDI Foundation betala för en praktisk utbildning av de
flickor som skall ha hand om skolundervisningen. Kostnaden blev 20000 Skr.
Då vintern blev kall och regnig skickades 6000Skr som bidrag till uppvärmning.
I augusti var det dags för Andiles skolavgift 6000Skr.
I november fick vi ett rop på hjälp från Amelia. Hon krävdes både på en gammal skuld och en ny
från vattenverket och man hotade med att stänga av elen till Ekukhanyeni om den inte betalades.
Vi sände 10000Skr.

Ytterligare Ameliavänner besökte Sakhumzi under hösten och man inhandlade plastmuggar,
tallrikar och bestick samt en vilstol till Amelia och färg till ett av skolhusen.
Julbord och basar på Hällsnäs samt extra julgåvor och Öjersjö Brunn skolas basar inbringade drygt
40 000Skr .
Styrelsen har skickat tio nyhetsbrev under 2012.
Under året har vi fått bidrag på 24500 Skr till utbildningsfonden.
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