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Kära Ameliavänner!
Ja pandemin fortsätter att påverka oss och detsamma gäller i högsta grad för våra
vänner på Sakhumzi. Efter mer än sju månader med först lock-down och sedan
begränsande restriktioner märks det särskilt på barnen som inte kan röra sig som de
vill och dessutom måste bära munskydd.
Vi får inte så många nyheter för livet tycks stå stilla och man biter ihop och kämpar
på, vardagen är sig inte lik. Rädslan finns där förstår vi och man är hela tiden vaksam
och försiktig men gör vad man kan så att barnen ändå får vara barn.
Ja de behöver fortsatt vårt stöd och nu kan vi meddela att även i år säljer Amelias
vänner Enjoyguiden. Förra året blev det rekord med 96 häften och appar. Med
”dricks” och bonusar, för att vi betalat fakturorna snabbt, blev det ca 8000kr.
Den nya guiden för 2021 finns nu att beställa och priset är detsamma 395 kr inklusive
shoppinghäftet. Guiden innehåller som vanligt ”Två för en-erbjudanden” på cirka 250
restauranger och caféer och bonushäftet innehåller rabatter på cirka 100 butiker.
Styrelsen hoppas att du är intresserad av att köpa den även i år men förstår om
pandemins konsekvenser kan göra det mindre lockande för en del.
Vi vore tacksamma om ni i så fall kan tänka er att stötta föreningen med en
hundralapp så att vi ändå kan få ihop ett bra tillskott. Som ni ju vet är behoven på
Sakhumzi fortsatt stora då man ännu inte får driva förskoleverksamheten. Vi Amelias
vänner är idag deras enda stöd.
Du kan läsa mer om Enjoy på webben:
www.enjoyguiden.se eller på facebook.com/enjoyguiden
Boka din guide genom att kontakta Mikael på:
mikael.svensson@harryda.se
Glöm inte att ange om du vill ha din guide i pappersformat eller i digital form genom
appen.

Tack vänner för att ni finns och fortsätter ge era bidrag.
Med varma hälsningar från styrelsen/Barbro

