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Kära Ameliavänner !
Ni undrar säkert varför vi inte hört av oss på länge, orsaken är till största
delen brist på nyheter men också det att flickorna som nu driver det hela
inte har Amelias pratsamma sätt att berätta allt, viktigt som oviktigt.
De är fortfarande osäkra men har vuxit mycket med ansvaret och det är
ingen tvekan om att de gör ett mycket bra arbete.
Att vårt stöd betyder mycket har vi förstått men vår förhoppning är ju att
de blir mer och mer självförsörjande med tiden och att vårt stöd kan
minska.
Och nu har det hänt att vi måste minska vårt månadsstöd då vi under
detta år fått in i snitt 5000kr/mån. Vi har ändå skickat 10000kr men då
tagit från våra besparingar som i nuläget är drygt 100000kr. För att vi
skall kunna finnas kvar längre för dem behövde vi ta ett beslut.
På vårt styrelsemöte förra veckan beslutades därför att vi måste
informera Anathi och föreslå att vi skickar det som kommer in varje
månad och använder besparingarna till akuta situationer.
Anathi svarade att de är glada för vad de kan få och att vad det än blir
gör det stor skillnad för dem. Hon sa att de är vana vid att krissituationer
uppstår och de kan anpassa sig. ”We can take any news” svarade hon
när vi skrev att vi var ledsen att behöva komma med dåliga nyheter.
En akut situation har redan uppstått då det är dags för revision som förra
gången kostade 10000 Rand! Det är ju en enorm kostnad och Anathi sa
att de försöker finna någon som är billigare. Revision är ju något som
myndigheterna krävt sedan några år tillbaka.
Under sommaren har vår nye advokat mr Burton äntligen lyckats få tag i
nödvändiga handlingar för att gå vidare med Amelias testamente. Det
visade sig att den myndighet som hade dem bytt kontor och
handlingarna hade arkiverats på fel ställe. Det visade sig också att lagen
krävde att den tidigare advokaten mr Gladile skulle få 21 dagar på sig för
att förklara sig. Som väl är har vi aldrig betalat mr Gladile men mr Burton

har redan kostat oss 15000kr då han fått ägna tid åt allt annat än det han
skulle göra. Han är tack och lov ändå en advokat att lita på och huset
Amelia lämnade kan gå förlorat om man inte följer lagen.
Som väl är har vi också kunnat komma med det glada beskedet att det
blir flera besök till jul. Lisette Mikael och Molly kommer med en julklapp
från oss och familjen Grell är på plats även denna jul.
Anathi skriver efter det beskedet. ”We are looking forward to their visits
as we know that it’s always good to see them and they do a lot for the
kids so they will really appreciate their love and support.”
Reseindustrins organisation New Hope som hjälpt oss med bygget på

Ekukhanyeni och som gör ett fantastiskt arbete för barn runt om i världen
hoppas att Amelias vänner vill köpa deras adventskalender. Den kan
beställas på www.newhope.se och kostar 100 kr och erbjuder massor av
vinstchanser varje dag under advent och fram till jul.
Mikael Svensson skriver: Även i år säljer Amelias vänner Enjoyguiden
med tillhörande shoppinghäfte till förmån för barnhemmet Sakhumzi
utanför Kapstaden i Sydafrika. Förra året sålde föreningen Amelias
vänner cirka 90 guider vilka totalt gav ungefär 7 000 kr till barnhemmets
verksamhet.
I början av november släpps den nya guiden för 2020. Styrelsen hoppas
att du är intresserad av att köpa den även i år. Som vanligt finns det
några nyheter så det finns möjlighet att pröva bland annat nya
restauranger och caféer.
Den mest viktiga förändringen i år är att man kan köpa guiden som en
app som innehåller allt. Priset är oförändrat, det vill säga 395 kr inklusive
shoppinghäftet.
Du kan läsa mer om Enjoy på webben:
www.enjoyguiden.se eller på facebook.com/enjoyguiden
Boka din guide genom att kontakta Mikael på:
mikael.svensson@harryda.se
Glöm inte att ange om du vill ha din guide i pappersformat eller i digital
form genom appen.
Tack vänner för att ni finns och fortsätter ge era bidrag.
Bifogat finner ni några aktuella foton.
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