www.sakhumzifriends.org
Amelias Vänner plusgiro 4146312-6 / bankgiro 356-1529
swish nr 1236917223
Kära Ameliavänner!
Idag känns det verkligen som om hösten kommit på allvar och naturen börjar nu
bjuda på andra färger. Vi hoppas ni trots covid haft en skön sommar och kan längta
efter höstens fägring.
Som ni kanske minns berättade vi i förra nyhetsbrevet om ett stort bidrag från en
okänd givare. Egentligen var givaren inte helt okänd då det var en stiftelse men om
den var kopplad till någon Ameliavän var frågan. Nu har vi fått svar på vår undran
och det visar sig vara ännu en koppling till RK Travel Group genom deras
ekonomiansvariga sedan två år Åsa Björklund. Till minnet av hennes morfars far och
mor finns en donationsfond och det är från den gåvan kommer. Årligen skänker man
avkastningen till särskilt behövande och i år blev det till Amelias vänner, mycket
välkommet med tanke på den nuvarande situationen på Sakhumzi.
RK har ju redan länge genererat mycket till vår verksamhet och vi vill passa på att
ännu en gång tacka Göran, Marie och alla medarbetare för allt ni gör och gjort för
vårt gemensamma Sakhumzi. Tillsammans är vi starka.
Som om detta inte var nog kom 20000kr in på kontot från Eva Ramsten, Ameliavän
sedan många år som nu ville ge ”lite extra”. Varmt tack Eva!
Tack också till alla er andra som fortsätter sända era bidrag.
Vi har redan kunnat skicka extrapengar för uppvärmning då Anathi berättat att vintern
är värre än vanligt och de fryser inomhus. Hon berättar att de redan köpt in fler
paraffinvärmare, elen är så dyr, samt varma filtar och underkläder.
Covid 19 situationen är som förut och barnen går i skolan även om det sker på annat
sätt, de är i mindre grupper som turas om. Alla är friska!
Vi kan känna oss stolta. Amelias vänner startade i en liten skala 2004 och från 2008
blev vi större och en ideell förening som fungerar än idag. Vi kan nu se tillbaka på en
händelserik tid men framför allt notera att vi skickat snart 2.5 miljon kronor till våra
vänner på Sakhumzi.
Vi har nog alla tron på att ”vi kan göra skillnad ” och en annan som gör det är
prinsessan Sofia som tillsammans med en vän startade Project Playground 2010.
Just nu ligger ett program om detta projekt på TV4play.
Platsen för projektet heter Langa och är en kåkstad som Mfuleni och ligger ca 30 min
med bil därifrån. För er som inte varit på Mfuleni kan det ge en liten inblick i hur det
ser ut där.
Ta väl hand om er.
Varma hälsningar från styrelsen

