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Kära Ameliavänner!
Vi hoppas att ni njuter av en sommar med färre restriktioner och skönt väder. Ja för
oss har livet med pandemin förbättrats men för våra vänner på Sakhumzi är det
fortsatt svårt.
President Cyril Ramaphosa har sedan länge utlyst ett ”national state of disaster” med
anledning av pandemin och Sydafrika ligger sedan den 25 juli på nivå 3 av 5, innan
dess var det nivå 4. Läget i landet är mycket allvarligt, smittspridningen är fortfarande
relativt hög och vårdkapaciteten är mycket ansträngd. Tilläggas kan att
vaccinationsgraden är extremt låg i jämförelse med vår.
Under två veckor i juli stängde skolorna helt och man uppmanades hålla sig hemma
vilket var tufft. På bifogade foton kan man av barnens miner konstatera att de fått nog
av den här tillvaron. De vanliga breda leendena lyser med sin frånvaro.
Extra pengar till uppvärmning som vi brukar skicka under vintern kom väldigt lägligt
berättade Anathi.
Ameliavän Eva Lundh har från organisationen SASDI hört om ökad kriminalitet i
Mfuleni. Anathi har tack och lov inte nämnt detta vilken kan bero på att alla på
Sakhumzi har vuxit upp med Amelias uppmaning om att vara försiktiga om de måste
röra sig ute i samhället och alla inköp görs ju med bil i säkra shoppingcentra.
Ett minne från 2004 och vårt första besök på Sakhumzi var Amelias tydliga
instruktioner om att inte köra fram till huset utan ringa från en plats utanför centrum
och där vänta på att bli upphämtade. Hon sa att annars kunde hon inte ge några
garantier varken för oss eller bilen.
Till mångas sorg kunde man inte heller fira Nelson Mandelas födelsedag den 18:de
juli. Vanligtvis firar hela Sydafrikanska nationen Mandela Day med olika aktiviteter för
att hedra hans minne.
Ja läget är dystert på många vis men en glädjande nyhet är att styrelsen för Sofie
och Martin Johanssons minne ännu en gång givit oss sitt stöd - denna gång på
25 000 kr. Vi är enormt tacksamma särskilt som utvecklingen mot normalt liv i
Sydafrika går långsamt.
Tack också till dig Åsa för att du blev Ameliavän och tipsade denna styrelse om oss.
Att du blev medlem berodde på att din arbetsplats RK Travel Group med Marie och
Göran i ledningen redan länge stöttat Sakhumzi.
Och det är ofta så vetskapen om Sakhumzi sprids - som ringar på vatten.
Tack alla trogna gamla vänner och glädjande nog även några nya för era generösa
månadsbidrag samt alla extrabidrag på grund av de rådande omständigheterna.

Anathi tackar och bekräftar att det är tufft men att de skall klara det.
Life here on our side is really bad all restrictions are changing everyday because of
people's behavior but we will get there eventually
Thank you all for everything you do for us we really appreciate it Love from all of us
Många varma soliga hälsningar från styrelsen /Barbro

