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Kära Ameliavänner!
Julen närmar sig, en jul som för de flesta av oss inte blir sig lik och vår flexibilitet
kommer att ställas på prov. Detsamma gäller i högsta grad också för våra vänner på
Sakhumzi och Anathi berättar att denna jul firar Sakhumzifamiljen ensam.
Ingen har glömt förra julen, den finns där som ett underbart minne, en dröm som kan
bli verklighet igen. Tänk att först få besök av Lisette och Mikael och senare familjen
Grell, med pappa Göran som Santa Claus, det var stort. Många kära möten och
många klappar, det blev jul i 10 dagar.
Amelias vänners generositet har prövats det här året men vi kan med glädje meddela
att vi lyckats skicka 10000kr/mån sedan pandemins början utan att använda vårt
sparkapital. Stort tack till er alla som gjort detta möjligt!
Det känns skönt att ha en back-up då vi inte vet hur länge det här skall pågå eller om
något oväntat behov uppstår.
Förutom alla julgåvor från er Ameliavänner har Lisette även i år haft en insamling
bland familj och vänner på FB, drygt 5000kr. Det var det ett fint tillskott då vi också
behövt hjälpa till med kostnaden för årets revision R 10000 ca 5700kr. Anathi var
förtvivlad över att behöva be om detta när vi redan ger dem så mycket men när de
inte har några inkomster har vi inget val. Man kan tycka att myndigheterna kunde ta
hänsyn till deras situation men av vår advokat har vi fått veta att det är kaos på
många myndigheter för närvarande, själv har han inte kunnat komma åt handlingar
och dokument sedan mars.
Vi har sänt en mindre julklapp i år än vanligt, vilket Anathi var helt införstådd med, då
vi vill försäkra oss om att kunna fortsätta ge vårt stöd om det dröjer innan de kan
börja försörja sig själva.
Julklappen skickades i god tid så att barnen kunde få fina kläder till skolavslutningen
som i år inte kunde firas med ”The Graduationparty”. För barnen är det den största
händelsen på året så besvikelsen var stor.
Amelia införde denna ceremoni för att göra tydligt för barnen att skolan var deras
”arbete”. De nya fina kläderna gör att de små känner sig stora och de större ser det
som en belöning för gott skolarbete.
Man kommer också köpa vanliga skolkläder för det nya skolåret med
julklappspengarna hälsar Anathi.
Mikael meddelar att trots pandemin har de lyckats sälja 50 häften av Enjoyguiden
och det finns möjlighet att köpa även efter jul samt under våren. Hör av er till
mikael.svensson@harryda.se

Som ni nog minns sändes pengar till varmare underkläder, filtar, täcken och även
mattor som kunde göra att de slapp frysa nu när vintern var tuffare än vanligt och
man dessutom tillbringade mer tid inomhus. Enligt Anathi resulterade det i stora
nöjda leenden hos barnen när de gosade i varma mjuka täcken som för dem var en
lyx de inte var vana vid.
Bifogar foton på några av inköpen dessvärre inte på leende barn däremot har man
lovat oss foton från julfirandet.
Sakhumzifamiljen hälsar till oss:
We don’t have words for what you do for us, you are angels sent from above and we
are so grateful. To the whole Ameliafamily - We love you all ! ❤

Styrelsen tackar alla Ameliavänner för det här året och önskar en riktigt GOD JUL
och ett GOTT NYTT ÅR där vi förhoppningsvis kan mötas och kramas igen.
De varmaste julhälsningar och tack från styrelsen /Barbro

