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Nyhetsbrev 13 april 2020

Kära Ameliavänner!

Vi vill börja med att tacka för alla extra bidrag som kommit in på kontot både före och 
efter vi informerat om hur pandemin påverkat alla på Sakhumzi. Detta mail skrivs för 
att ge er en klar bild av läget hos våra vänner.

Efter senaste nyhetsbrevet har vi haft kontakt med Anathi för att få veta hur mycket 
man nu förlorar när man inte får driva sin verksamhet. Hon berättar att de normalt får 
in 10000rand (ca 5000kr) och det är ju vad vi sedan januari 2020 skickar varje 
månad. Anledningen till att vi minskade från 10000kr var att vi numera får in mindre 
och inte vill använda upp besparingarna som behövs till oförutsedda händelser. 
Pandemin är verkligen oförutsedd och vi behöver börja skicka 10000kr igen tills läget 
förbättras!  Vi kommer troligtvis behöva använda en del av  besparingarna men 
vädjar till er alla att om möjligt öka på era bidrag. Kanske ni kan be familj eller vänner 
att hjälpa till. (för swish se ovan) 
Det kommer att ta ett bra tag innan livet återgår till det normala och precis som här är 
det osäkert när. 
Vi har självklart redan sänt en större summa för april när vi förstod hur illa det var. 

Här nedan kan ni läsa vad Anathi svarade på frågor från mig, Barbro.  

Hi Anathi and all and Happy Easter ! 

We wonder how you are coping under the lockout? 
The news from SA makes us think of you all cramped up in the house 
and we would like to know how much of your income you loose now when you can’t 
run your school and creche? 
We want to inform Amelia’s friends and hopefully we can help a little bit more during 
this difficult time.  
Gudny who helped with the new cooker sends her love. She was so impressed as we 
all are by how well you all run Sakhumzi.  

Lots of love from us  all /Barbro 

Hello Barbro thank you so much for praising us for our work, and happy Easter to you 
all.  



As for the lockdown it's so stressful because all we can do is stay indoors and at the 
moment the kids eat a lot and we don't blame them they've got nothing else to do. 
The loss that we've experienced it's too much because for the kids that we had so far 
we got 10,000 rands a month and now it's gone. But your help makes a big 
difference, thank you.  
We hope and pray that this thing can be resolved so that we can go back to our 
normal lives. 
Please send our kind regards to our friends in Sweden, we love you all.   

  
Ta väl hand om er! 
Varma hälsningar från styrelsen /Barbro

  


