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Kära Ameliavänner!
Idag är det första april, våren tycks vara på väg och kanske blir vi lurade ”April,April”.
Våra vänner på Sakhumzi har svenskt sommarväder när det är som bäst och enligt
Anathi ser alla fram emot påskhelgen då de brukar ha det mysigt med lite extra gott,
precis som vi. Hon skriver till oss: May you have a blessed Easter weekend.
Man gläder sig också åt minskade restriktioner då smittspridningen gått ned markant
trots att man upptäckt ännu en variant av viruset, dock varnar en del forskare för en
tredje våg särskilt som vaccineringen går långsamt.
Krav på munskydd i affärer och andra offentliga platser samt utomhus kvarstår och
man blir bötfälld om man inte följer detta. Utegångsförbud gäller nu bara mellan
24.00 och 04.00 och man får samlas 100 personer inomhus och 250 utomhus.
På Sakhumzi kan man nu ta emot förskolebarn igen men många föräldrar är ännu
inte i arbete så antalet är inte så stort. Bifogar bilder på barn som försöker samsas på
madrasser under vilostunden.
Anathi som tänker på sina barns framtid har startat en liten verksamhet som har med
kött att göra.Vi har ännu inte fått några detaljer men hon sa att hon gör det bara på
helgen. Hon var nog orolig över vad vi skulle tycka men självklart är vi positiva till
sådana initiativ och önskar henne lycka till. Vår önskan är ju att de mer och mer skall
stå på egna ben och det gör ju de själva också.
Men i detta nu är vår hjälp livsavgörande för ”våra” barn. De behöver inte köa för ett
mål mat som många både barn och vuxna måste göra i dessa dagar, 6 av 10 svarta
barn lever i fattigdom och för alla fattiga har läget försämrats avsevärt under
pandemin. Man försöker hjälpa genom att samla in mat med passerat utgångsdatum
samt överbliven mat från restauranger och sedan dela ut den eller tillaga den i
soppkök.
Tyvärr leder den ökande arbetslösheten också till ökad brottslighet och större
otrygghet i Mfuleni. Många är desperata och försöker ta sig in i byggnader men
Anathi och Belinda har säkrat garage, dörrar och fönster och är alltid på sin vakt när
de rör sig utomhus.
Just nu ser alla tillbaka på när det var lugnare i Mfuleni och de kunde se fram emot
besök av Ameliavänner. Vi har så många glada minnen från de besöken säger
Anathi. Vi saknar er!
Vi fortsätter skicka 10000kr varje månad och det känns skönt att veta att vi har
överskott från förra året att ta av.

Så var det dags för medlemsavgiften och som ni nog vet vid det här laget beror det
på att det finns krav på att en ideell förening skall föra medlemsregister samt ta ut en
medlemsavgift.
Några av er har redan betalat och det tackar vi för.
Årsavgiften är som tidigare 100kr/person eller 200kr/familj.

Vårliga hälsningar och tack från styrelsen /Barbro

