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Nyhetsbrev 11 december 2019 

Kära Ameliavänner  

Detta brev handlar inte om nyheter utan om att tacka er alla som givit 
barnen på Sakhumzi ett bättre liv. Kärlek fanns där redan men barn 
behöver mycket annat och där har vi kunnat göra skillnad. 
Tänk att det gått 25 år sedan första besöket på Sakumzi och vi har 
skickat över 2 miljoner kronor totalt . Det är ofattbart! TACK! TACK! 

Och att vi dessutom fortsätter är enastående. Som vi skrev i senaste 
brevet blir det flera besök av Ameliavänner till jul och Lisette berättar att  
de är i kontakt med Anathi för att få veta vad man bäst behöver. 

Barnen kommer att få en fantastisk jul men det blev det även för 10 år 
sedan. Så här vi skrev vi i december 2009 : 

Veckan före jul talade jag med en trött, varm (30° i skuggan) och något 
uppgiven Amelia men när jag berättade att hon skulle få 25000 R extra 
till jul blev hon enormt lättad och vågade först då tro på att julen skulle bli 
god.  
”Så underbart, vi kommer att kunna ha ”a beautiful Christmas lunch” och 
julklappar i alla fall till de minsta (< 10 år). När de vaknar på 
juldagsmorgon är de så förväntansfulla för de vet vad som kommer att 
hända. För de andra barnen är julklappar inte lika viktigt, de äldsta 
barnen vet att jag fortfarande måste betala skolavgifter för dem och det 
betyder mer. Nu kommer jag att ha pengar även till det.” 

På måndag före jul ringde jag henne igen för att försäkra mig om att 
pengarna kommit fram. En betydligt gladare Amelia berättade då att hon 
tidigt samma morgon hämtat ut pengarna och åkt direkt till affären innan 
en del matvaror tar slut. Hon bubblade av glädje och såg fram emot 
helgen.  
Hon önskade alla Ameliavänner en riktigt god jul och ett gott nytt år och 
ett stort tack för all hjälp. Ni är mina och barnens goda feér.  
Efter det samtalet kände jag att nu kan vår jul börja. 



Lisette ringde på nyårsafton för att önska Amelia Gott Nytt år.  
Hon berättar följande: Julen har varit bra. Man åt gott och de små fick 
sina julklappar. Det var också lugnt i området eftersom många var 
bortresta. 
Idag på nyårsafton hoppas Amelia att lugnet skall fortsätta, många har 
fått ledigt idag, bara fyra personer kvar hemma med barnen. En del barn 
är hos sina kontaktfamiljer -inga barn är sjuka 
Martin och Sophie kommer den 10/1 och då blir det kalas och utflykt som 
alla ser fram emot. 
Amelia har fått tips om att dricka en Dry Martini ibland för blodtrycket! 
Hon tycks tro att det är en riktig dundermedicin och drog en hel historia 
om hur det skulle blandas med tonicvatten och isbitar… jag skrattade åt 
hennes totala okunskap om denna drink. Nu vet vi vad vi kan köpa till 
henne i taxfree när vi åker dit! 
Hon blir upprymd när man ringer och uttrycker tacksamhet över vad vi 
gör och hälsar såklart till oss alla Ameliavänner.” 

Från oss alla till er alla. En riktigt God Jul och ett Gott 2020 för alla. 

Med varma hälsningar från styrelsen /Barbro 

    
  
  

  


