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Nyhetsbrev 12 jan 2019
Kära Ameliavänner!
Varmt tack för alla julgåvor som blev en julklapp för barn och vuxna på
Sakhumzi. Dessutom skickade vi extra pengar från Gudny för inköp av
gasol och grytor till den nya gasspisen.
Som vi skrev sist så skulle familjen Grell vara på plats även i år och
Anathi berättar att deras julfirande blev helt fantastiskt. Det betyder
oerhört mycket särskilt för barnen att deras vänner kommer ihåg dem, för
att inte tala om julklappar och tomte.
Marie skriver:
Att fira jul är något de flesta av oss tar för givet. Att ge barnen på
barnhemmet i Cape Town möjlighet att fira jul utöver deras förväntningar
känns underbart i hjärtat och är en av de viktigaste sakerna vi gör på hela
året. Så mycket glädje, kärlek, uppskattning, förväntan hos dem alla som
jag önskar ni kunde få uppleva. De står och hoppar vid grinden som
vanligt när vi kommer. Förhoppningsvis får ni en del av den känslan när ni
ser bilderna/filmerna. Tomten (barnen kallar honom Mr Christmas) hade
tappat bort sin dräkt och fick ha röd klänning i år. Som vanligt gjorde han
succé.
Varmt tack till familjen Grell för att vi får ta del av detta.
bilder/filmer bifogas
Vi har även i år fått generösa gåvor från RK Travel Group och Cuben
vilket vi tackar för. Tack också till Älgå församling för era månatliga
bidrag. Dessa extra gåvor tillsammans med månadsbidragen har gjort att
vi har kvar vår buffert och kunnat skicka 10000kr per månad under 2018.
Vi är också glada att kunna meddela att fler än 90 Enjoyhäften har sålts
och nu är sista chansen att köpa om ni glömt.
maila, mikael.svensson@harryda.se

Alldeles före jul fick Sören, som gjort vår hemsida, veta att han måste
göra om den! Deadline på julafton! Han lyckades, inte utan stress, få
klart den i tid och vi är så tacksamma.
Ta er gärna en titt på http://www.sakhumzifriends.org
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Med de varmaste hälsningar från styrelsen/Barbro

