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Nyhetsbrev 7 feb 2019
Kära Ameliavänner!
Sedan vi sist hörde av oss har Ewa och Jan hunnit besökta Sakhumzi
två gånger och alla var glada att se sina gamla vänner igen.
Första gången hade de med sig kassar av frukt och man satte sig ner
och pratade om förhållandena på Sakhumzi. Förskoleverksamheten
rullar på och verksamheten i huset fungerar väl med matlagning etc och
framför allt - alla är friska.
Det visar sig att det tillkommit nya föräldralösa barn varav fyra är bebisar.
Problemen i Mfuleni är ju stora så kommunen har bett om hjälp.
Till det andra besöket hade de med sig tandläkare Kerstin Lundgren för
att hon skulle undersöka samtliga barn, detta gjordes också under
Amelias tid. Det visade sig att nio barn hade tänder som måste dras ut
eller lagas och Amelias vänner står självklart för kostnaden.
Vi ser fram emot fler nyheter från Ewa och Jan.
Nu är det snart dags för årsmötet - kallelse bifogas.
Bifogat finner ni också verksamhetsberättelsen från 2018 - vårt fjortonde
år. Det är nästan ofattbart att vi har kunnat hålla på så länge.
Varmt tack till er alla. Vi bifogar också ett flertal bilder.
Så var det dags för medlemsavgiften. Som ni vet så måste en ideell
förening föra medlemsregister samt ta ut en medlemsavgift. Några av er
har redan betalat och det tackar vi för.
Årsavgiften är som tidigare dvs 100kr/person eller 200kr/familj.
Kom ihåg att man kan vara enbart medlem och ändå få nyhetsbrev.
Snälla, skriv vid insättningen att det gäller årsavgift så att jag kan föra in
det i registret. För registret behöver vi också era hemadresser, så om ni
vet med er att ni inte lämnat den tidigare är vi tacksamma för ett mail till
barbrophipps@gmail.com eller ring 0708 399369.
Med varma hälsningar från styrelsen/Barbro

!

