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Kära Ameliavänner
Nu har vi äntligen lite nyheter från Sakhumzi. Ja, jul- och nyårsfirandet
blev över förväntan och Anathi skrev:
Thank you for everything you have done for us. We had a blessed festive
season thanks to all of you.
Lisette skriver:
På avtalad tid, prick klockan elva, dök våra vänner från Sakhumzi upp på
Zevenwacht Mall. De var 35 stycken. De kramade om oss alla.
Jag, Lisette, blev så tagen av bemötandet så att jag knappt kunde tala.
De hade åkt i minibussar till köpcentrat och de såg alla fram emot dagen.
Vi började med att beställa 35 meal på Burger King och trots att barnen
fick vänta en stund på maten var det bara glada miner. Efter maten var
det dags för lite fönstershopping och sedan glass.
Barnen var välklädda och mådde bra. De har en fantastisk social
kompetens och även Jill, vår vän från Kapstaden som jobbar som
förskollärare, var mäkta imponerad över barnens glädje, tålamod och
naturliga sätt att visa tacksamhet. Speciellt härligt var det att se hur de
äldre barnen stöttade och hjälpte de yngre i olika situationer.
Att barnen har det bra på Sakhumzi råder det ingen tvekan om. Det är
emellertid ingen självklarhet att det ska vara så. För att det ska bli så
krävs mycket hängivenhet, engagemang och dubbelt så mycket kärlek.
För de värdena står bland annat Anathi och Belinda som garanter. De
ser verkligen till att Sakhumzi inte blir en opersonlig institution utan en
familj. Det är så tydligt att de båda har stor påverkan på verksamheten
och vi vill därför slutligen rikta vår tacksamhet till dom. Äras dom som
äras bör.
När jag var och handlade bollar och glass med gruppen gick Mikael och
Jill och handlade matvaror med Anathi och Belinda. Det behövdes en
grupp för att köra kundvagnarna!

Hur mycket kan vi handla för, frågade de. En så där 5000 rand, svarade
Micke och funderade kort på hur vi skulle kunna uppskatta en sådan
summa i varor...11000rand gick det hela på till slut, vilket blev 7489kr.
(Denna utgift stod vi i Amelias vänner för.)
Anathi och Belinda fyllde fem shoppingvagnar till bredden med allt som
kan finnas i kostcirkeln. Dessutom packades bland annat blöjor och
toalettpapper samt tandkräm ner. Det enda som kan likna fika, godis eller
snacks var några paket kex. Det vår således fullt fokus på vad som
skulle fylla grytorna på Sakhumzi under julhelgen.
Vid vårt nästa träff efter jul får vi kanske möjlighet att fylla på med mer
mat och kanske även med lite sötsaker inför nyår.
We are so relieved, so relieved. Anathi torkade tårarna efter
storhandlingen i onsdags och vi förstod att det är en lättnad att få påfyllt
med mat inför en storhelg när det är 50 personer som skall fira jul och
äta sig mätta.
Vi har lämnat matkassar hos dem förut när vi handlat med pengar som
tidigare insamlingar resulterat i. Det gjorde då ont att se att de låste in
kassarna vi kom med, med hänglås för gallerdörren till skafferiet.
Med pengar från en insamling på Facebook hade Lisette dessutom
lyckats få in 12100kr som betalade allt övrigt, festen på Burger King,
kläder till alla barn, bollar, resekostnad för alla då man inte längre har
någon bil, pizzor att ta med hem, nyårsgodis mm.
Som vi berättat var också familjen Grell på plats, även Marie hade dragit
in pengar på Facebook och till barnens förtjusning kom deras egen Mr
Christmas på besök.
Så här skrev Marie:
Santa Claus is coming to town ! 🎉 # # 🎼 🙌 🙌 🙌 ❤ ....storstilad
och mycket uppskattad entré av tomten Göran på barnhemmet i
kåkstaden Mfuleni idag. Vilken dag! Så mycket glädje, skratt, känslor och
tacksamhet. ❤ Svårt att beskriva med ord. Tack alla ni som bidragit
med 15.000:- kronor till barnen på barnhemmet. (Motsvarande FEM
månadslöner här). Det blev en alldeles underbar och oförglömlig dag
tack vare er. 💙 💚 💛 🧡 ❤ 💜 Vi satte inte sprätt på alla pengarna idag
🤣 utan de fick en summa som blev över att använda till diverse
nödvändiga utgifter (skoluniformer etc) men även till att göra det lilla
extra för att förgylla sommarlovet för barnen.
Vi tackar Lisette och Micke samt Marie och Göran för deras
engagemang. Vi tackar också för många generösa gåvor från Amelias
vänner, Cuben, RKTravel både från företaget och personalen.
Och vi instämmer med Lisettes kloka ord:

Sakhumzi utgör en barriär, Sakhumzi erbjuder det viktiga alternativet till
den desperata fattigdomen.
Det är Sakhumzi som kan tillfredsställa några av de sydafrikanska
barnens basbehov och skydda dom mot att bli ”springpojkar” till de
kriminella gängen. Det är Sakhumzi som ser till att garantera att barnen
varje dag möts med respekt och kärlek. Det är Sakhumzi som står för de
rena kläderna och för den åtråvärda utbildningen.
-Att barnen utbildar sig och tar examen är det som gör mig mest
motiverad i vardagen, som Belinda sa när vi fick möjlighet att samtala vid
vårt senaste besök.
Sakhumzi erbjuder en möjlighet för oss alla att göra skillnad. Jag hoppas
att Sakhumzi kan fortsätta att utvecklas och säkra barnens framtid lång
tid framöver.
VI ÄR LIVLINAN FRÅN SVERIGE.
Med de varmaste hälsningar från styrelsen /Barbro

