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Nyhetsbrev 22 maj 2019 

Kära Ameliavänner! 

Anathi berättar att alla på Sakhumzi är friska och livet med skola och 
arbete löper på som tidigare.  
Vi har äntligen fått en månadsbudget som visar att de på sin verksamhet 
får in ca R 12000, social service bidrar med drygt R 13000 och vi skickar 
ca R 15000 (10 000kr så kursen varierar lite).  
Utgifterna som också ger de som arbetar där en liten inkomst håller sig 
inom gränserna för vad de får in. De är fortfarande beroende av oss men 
de gör ett bra jobb så framtiden ser ljus ut.  
Eftersom det flyter på så bra  blir det inte så många händelser att skriva 
om och inte som tidigare ständiga brandsläckningar. Vi kan nog känna 
oss stolta - vi har uppenbarligen gjort skillnad.  

2013 berättade Amelia att efter det att Nelson Mandela blivit president 
var hon i så stort behov av hjälp att hon skrev till honom. Han svarade 
redan efter tre dagar! 
”One week later I received some amount of money and he blessed the 
place. This boosted me very much – it was a dream come true. After this 
help started coming from all over.”   
Ibland alla som kom till hennes hjälp var vi - Amelias vänner! 

Amelia talade gärna om deras älskade Mandiba och vi berättade  att 
Sverige var det första land utanför Afrika som han besökta efter sin 
frigivning 1990. Han tackade det svenska folket och sa: ”Idag är det 
många som vill vara våra vänner. Och det gläder oss. Men vi glömmer 
aldrig dem som gav oss sitt stöd när vi hade det svårt.” 
Vi berättade att Sverige ensamt gav mer pengar än Europas stora länder 
tillsammans och redan på 50-60talet började engagemanget mot 
apartheid bland svenskarna.  
Amelia lyssnade och sa: ”Det här måste jag berätta för barnen. Tänk att 
Sverige stötte oss i vår kamp och nu har Amelias vänner stött Sakhumzi 
under många år.   



I Afrika finns ett uttryck Umuntu ngumuntu ngabantu som kan 
översättas med:  
En människa är en människa genom andra människor. 
Vi hör ihop och medmänsklighet gör oss till människor, inte vad vårt 
intellekt förmår prestera eller vad man som individ lyckas uppnå. 
Tänkvärt? 

Tack vänner för att ni finns och fortsätter ge era bidrag.  
Bifogar bilder på teckningar från barnen på Sakhumzi. 
  

Tack till Rese-Konsulter för att ni lät behållningen av er aktivitet gå till 
Amelias Vänner.  
Sist men inte minst, tack för alla inbetalade medlemsavgifter. 

Med varma hälsningar från styrelsen/Barbro 
  
! 
    

  


