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Kära Ameliavänner!
Senaste nytt från Anathi är att coronaläget under ett bra tag varit lugnare -nivå1
och livet något mer normalt och lättare nu när de kalla månaderna juni, juli och
augusti är över. Förskolan är öppen men det är få barn som kommer.
Myndigheterna har dock varnat för att man efter den fjärde november kan behöva
återgå till nivå 4 eftersom smittspridningen ökar.
Vi skickar fortsatt 10000kr varje månad och det är sällan vi får önskemål om mer
men i augusti var flera av barnen sjuka i influensa och tid till läkare på vårdcentralen
var svår att få pga ökad belastning på sjukvården och sjuk vårdpersonal. Anathi som
var mycket orolig fick då söka privatläkare och kostnaden blev därefter, det
tillsammans med kostnaden för medicin gjorde att budgeten inte höll. Hon var
förtvivlad över att behöva be om mer pengar men blev lugnad. Självklart vill vi veta
om det uppstår svårigheter. Pengar skickades och barnen återhämtade sig
småningom.
Detta visar hur viktiga vi är för dem men också att de vill göra sin del och inte utnyttja
oss. Tack för att ni fortsätter ge era bidrag.
Här kommer en hälsning från Ing-Marie Hörn som är en av dem som håller i
Enjoyguiden.
Även i år säljer Amelias vänner Enjoyguiden med tillhörande shoppinghäfte till
förmån för barnhemmet Sakhumzi utanför Kapstaden i Sydafrika. Förra året
minskade vår försäljning på grund av pandemin och vi sålde 60 guider. Med ”dricks”
och bonusar, för att vi betalat fakturorna snabbt, blev det ända cirka 5 000
välbehövliga kronor till barnhemmets verksamhet.
Den nya guiden för 2021-2022 finns nu att beställa och priset är detsamma, 395 kr
inklusive shoppinghäftet. Guiden innehåller som vanligt ”Två för en-erbjudanden” på
cirka 250 restauranger och caféer och bonushäftet, som ingår i priset till den 31/1
2022, innehåller rabatter på cirka 100 butiker.
Kupongerna i bonushäftet är särskilt bra att använda vid köp av julklappar!
Amelias vänners styrelse hoppas att du är intresserad av att köpa guiden även i år
och om det var så att du stod över förra året hoppas vi att vi återfår dig som kund.
Som ni ju vet är behoven på Sakhumzi fortsatt stora då följderna av pandemin är
svåra. Vi, Amelias vänner, är idag deras enda stöd. Om du inte vill köpa Enjoy i år
men kanske vill stötta barnhemmet på annat vis kan du göra det genom en slant till
konto eller genom swish, se uppgifterna ovan.

Du som vill köpa, kan köpa guiden som en ”bok” eller som en app. Priset för guiden
är detsamma oavsett vilket format du väljer. Tveka inte att göra din beställning så
hörs vi av kring leverans.
Du kan läsa mer om Enjoy på webben:
www.enjoyguiden.se eller på facebook.com/enjoyguiden
Boka din guide genom att kontakta mig på: imch@bredband.net
Glöm inte att ange om du vill ha din guide i pappersformat eller i digital form genom
appen
För er som undrat över New Hopes julkalender finns den att beställa på
www.newhope.se
Varma hälsningar från styrelsen /Barbro

