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Kära Ameliavänner!
Sedan vårt förra brev i april då alla gladde sig åt färre restriktioner har läget tyvärr
förändrats. Anathi skrev idag att alla mår bra men restriktionerna skärps igen till nivå
3 av 5 då den tredje vågen, som man varnat för, nu är där.
Stränder och parker är stängda, inga offentliga samlingar, utegångsförbud 24-04 och
munskydd,munskydd! Enligt Anathi kommer ytterligare restriktioner i juni.
Vaccineringen går långsamt och Astra Zenicas vaccin tycks inte bita på den
sydafrikanska virusvarianten. Sydafrika går ju dessutom mot sin vinter och det kallare
vädret vet vi ju av erfarenhet ökar smittspridningen.
I mitten av april kom ett nödrop från Anathi ”vi är hungriga” och som vanligt var det
svårt för henne att be om hjälp men nu skrev hon: You told me I must let Amelias
friends know when we need help. Vi skickade genast majpengarna och hon var lättad
och tacksam.
Idag fick hon frågan om vi skulle skicka pengarna för juni tidigare? Hon svarade att
det är inte så illa som i april men överföringen nu under pandemin tar längre tid så
det vore nog bra.
Hon har inget särskilt att berätta och trots önskan om foton kommer inga. Livet på
Sakhumzi är inte som tidigare, alla är trötta av oron och det begränsade livet som
pågått så länge och man ser ingen ljusning. Särskilt barnen är modstulna och det är
inte mycket man kan göra för att muntra upp dem, mys och godis kan man ju inte ha
varje dag.
Vår hjälp är som tidigare det som håller dem uppe och vi är så tacksamma över att
det finns pengar på kontot. Tack alla!
Vi kan också vara tacksamma över att vi i Sverige börjar närma oss ett mer normalt
liv och har en varm sommar att se fram emot.
Mikael meddelar att han har tre Enjoyhäften kvar - kanske någon nyvaccinerad kan
vara intresserad? Hör av er till: mikael.svensson@harryda.se
Varma hälsningar och tack från styrelsen /Barbro

