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Kära Ameliavänner!
Vi har tyvärr inte så mycket nytt att komma med utan detta är mest en uppdatering av
läget på Sakhumzi. Ännu en gång vill vi tacka för alla bidrag som gör att 10000kr
fortsatt går till Sakhumzi varje månad och våra besparingar finns kvar för oförutsedda
utgifter.
Som ni nog har hört har covid 19 -situationen i Sydafrika förvärrats. Efter lättnader i
restriktionerna har smittspridningen tagit fart och Sydafrika är nu bland de länder i
världen som har flest smittade.
Vad gäller våra vänner så är det en tröst att veta att friska barn inte tycks smittas så
lätt och blir inte allvarligt sjuka om de får viruset och dessutom är de flesta i
personalen relativt unga och friska. För att de skall hålla sig friska är bra mat viktig
och där hjälper vi till så de inte behöver hålla igen.
Anathi skriver:
Hello all,
First of all thank you so much for everything that you are doing for us. The kids are
aware of Amelia’s friends and ask a lot about you. We really appreciate your help and
wouldn’t survive without it. Things are not the same due to this covid 19 but we are
keeping very well. Please send our regards to all our friends on your side.
We love you all ❤
Vi får ju många bidrag som oavsett storlek är betydelsefulla. Så gott som alla har en
känd avsändare och vårt tack går då till er gamla och nya vänner.
Till vår glädje har vi också fått ett ovanligt stort bidrag på 15000kr från en okänd
givare som vi naturligtvis vill rikta vårt tack till och vi hoppas detta tack når fram till er.
Då vi inte har några nya foton bifogar vi några nostalgiska som Lisette tog 2008. Att
tänka sig att dessa små nu inte är så små längre och att vi har följt med alla dessa år
- det känns stort.
Ta väl hand om er och ha en fortsatt skön sommar.
Varma hälsningar från styrelsen

