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Kära Ameliavänner!
2020 ligger nu bakom oss och här hemma har vi lyckats hålla pandemin stången
genom att hålla avstånd och hålla ut men vi har också lyckats bistå vännerna på
Sakhumzi med allt de behövde när pandemin slog till och deras tillvaro drastiskt
förändrades. Vi kan verkligen kan känna oss nöjda.
Redan innan december kunde vi konstatera att vi gått med plus. Till vår glädje och
förvåning fick vi under december ett rejält tillskott då våra vänner på RK Travel Group
även detta år skänkte 10000kr trots att pandemin slagit hårt mot reseföretag.
Dessutom gav personalen ännu en gång ett eget bidrag denna gång 2500kr.
Företaget Cuben som länge stöttat gav som tidigare 5000kr och tillsammans med en
mängd generösa julgåvor från er kära Ameliavänner har detta år gått plus med
50000kr!
Det var flera år sedan vi hade en så stor buffert som vi nu har.
Vilken fantastisk start på det nya året. Stort tack till alla för en enastående insats.
Med detta i ryggen känns 2021 tryggare för vi vet att fortsatt hjälp kommer att bli
nödvändig då läget i Sydafrika är svårt med fler restriktioner på grund av den mer
smittsamma virusmutationen.
Man har förlängt ”national state of disaster”.
Vi har väntat på att höra från Anathi och få de utlovade fotona från julen men när
hon till slut hörde av sig visade det sig att hon blev av med sin telefon efter jul när
hon handlade mat och tyvärr försvann då också bilderna. Hon var dessutom utan
telefon i några veckor, vilket förklarar att hon inte svarat på sms.
Hon var förtvivlad över att hon inte sparat fotona på Google men det viktigaste var
dock att julen och jullovet varit bra- alla var glada och friska.
The holiday went very well everyone was happy and we are all still good and healthy.
We thank you for all your love and support. We really appreciate all the things you do
for us. May the good Lord bless you more. Love from all of us.
Då julfotona uteblev bad jag Anathi skicka några andra foton och idag fick jag fyra
stycken som jag bifogar. Ett foto är av Anathis två barn och de tre andra är av små
barn i förskolemiljö vilket var oväntat då förskolorna stängdes redan före sommaren.
Förklaringen var att några föräldrar som skulle återgå till arbete i januari bad om hjälp
och det var svårt att inte ställa upp sa Anathi.
Officiellt får skolorna öppna i februari. Förskolan har dock inte nämnts men man
hoppas att även den får öppna då vilket kan komma att göra stor skillnad framöver.

Om någon undrar så heter den lille söte albinokillen Hlelokuhle.
Angående årsmötet så utgår vi från att det även i år blir omöjligt att träffas fysiskt, så
någon kallelse kommer inte att skickas ut, bifogat finner ni dock
verksamhetsberättelsen för 2020.
Varma hälsningar och tack från styrelsen /Barbro

