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Kära Ameliavänner!
Idag är det tredje advent och julen kommer allt närmare med alla sina förväntningar.
Samma gäller för våra vänner på Sakhumzi och vi har redan skickat en extra julgåva
med decemberpengarna så de får pengarna i god tid med tanke på planeringen inför
julen.
Vi har klarat 2021 med vårt sparkapital intakt vilket är fantastiskt, och allt tack vare
era bidrag, stora som små lika viktiga, samt generösa donationer. Nu inför julen har
redan många julgåvor kommit in också från FB inlägg från Helena och Lisette.
Och även i år får vi en julgåva på 10000kr från RK Travel Group som tyvärr
fortfarande känner av konsekvenserna av pandemin och just nu kämpar med
julmarknadsresor till Tyskland. Stort tack också till alla medarbetare som ännu en
gång samlar in till en egen gåva.
Det känns tryggt att ha detta stöd från RKTravel Group och familjen Grell - vi är
många som tillsammans gör skillnad.
Och det får vi nog fortsätta med då problemen i Sydafrika ökar. Nu rapporteras att
pandemin har förkortat den uppskattade medellivslängden från 65,5 till 62 år och den
den psykiska ohälsan har ökat.
Samtidigt har pandemin så här långt inte slagit så hårt mot de yngsta, dödsfallen
bland barn har legat still under 2020 och 2021. Det får man vara tacksam över.
Anathi meddelar att om några dagar kommer nya restriktioner pga av att fallen av
Omicron ökar dramatiskt. De ser dock fram emot att vara jullediga och njuta av julens
fröjder även om det skulle bli en lockdown.
Vi har också en glad nyhet. Sedan 2020 har behovet av ett nytt tak på Sakhumzi stått
på önskelistan men pga pandemin har den kostnaden fått stå tillbaka.
Vi kontaktade Martin Phipps för bistånd och en mycket glad och tacksam Anathi
meddelade nyligen att pengarna nått fram och arbetet var utfört. Stort tack till Martin
som många känner väl sedan han med sin familj under några år bodde i Kapstaden
och hjälpte Amelia och Sakhumzi på många sätt.
Tyvärr har vi inte fått några nya bilder så vi tänkte istället ge er lite nostalgi.
Här nedan finner ni det första nyhetsbrevet i Amelias Vänners historia.

2004-10-19
Kära Ameliavän!
Vi har nu blivit femtiofem vänner som sedan juni sänt totalt 9000 Rand (vilket per
mån blir ungefär 2000kr) till en helt överväldigad Amelia. Hon kan inte med ord
beskriva hur tacksam hon är. Att helt främmande människor, på andra sidan
jordklotet, bryr sig om hennes barn och är villiga att dela hennes arbete, är något för
henne ofattbart.
Vad har pengarna används till?
Främst har de gått till mat och elektricitet. Hon berättar att om elen stängs av så vet
barnen att i slutet på månaden blir det ljust igen. Hon har också köpt nya sängar till
de stora flickorna. Barnen ligger alla i tripp-trapp sängar. De minsta sover fyra i en
säng, de något större två och bara de äldsta sover i egen säng. Hon ville gärna köpa
något som kan bli en påminnelse om att de har fått en gåva från oss. Sängarna
kallas nu ”the Swedish beds”.
För Amelia är vetskapen om att hon inte är helt ensam i sitt viktiga arbete en stor
lättnad.
Tänk att vi sedan 2004 kunnat fortsätta vara detta stöd och idag drygt 17år senare
har vi skickat över två miljoner kronor. Vi har också fått följa barnen som med vår
hjälp fått en något bättre start i livet än de annars skulle ha fått. Varmt tack till er alla.
Om någon vill läsa mer så finns alla tidigare brev på vår hemsida
www.sakhumzifriends.org
Anathi har inga ord för sin tacksamhet men vi vet att hon skulle stämma in i vad
hennes Mama skrev till oss i det som blev hennes sista julhälsning 2016.
Dear friends
We at Sakhumzi would like to thank you for everything you have helped us with
during this year.
I have been blessed to have friends like you in my life who can extend a slice of
bread to feed many more. I am thanking you from the bottom of my heart and may
God bless you all with more.
Merry Christmas and Happy New Year
Thanking you
Amelia Poswa
Nu återstår bara för oss att önska er alla en riktig God Jul och ett Gott Nytt År
Med de varmaste julhälsningar och tack från styrelsen /Barbro

