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Kära Ameliavänner!

Vi har fått chockartade nyheter från Anathi. 
Efter att under en längre tid hotats av Amelias dotter Princess, som menar att 
Sakhumzi var hennes mammas och därför borde tillfalla henne, har Anathi, Belinda 
och barnen nu körts ut från Sakhumzi och Princess med familj har flyttat in. Hon 
tänker dessutom driva dagis/förskolan i egen regi.
Hon har absolut ingen rätt till Sakhumzi då det är en stiftelse, Sakhumzi Child Care 
Trust, men det bryr hon sig inte om.

Anathi och barnen bor nu i det hus Amelia testamenterat till sina barnbarnsbarn, 
Anathis fyra barn samt en kusin till dem. De har det bra där och vågar/vill inte bråka 
med Princess då det inte kommer att leda till något bra. 
Vi fick veta om det här först efter jul och har sedan dess försökt få en bild av vad som 
hänt och hur de vill gå vidare. 
Tack och lov hade Marie Grell möjlighet att träffa Anathi och Belinda och hennes 
intryck var att de var trötta och slitna efter allt bråk men glada över att de fått 
sinnesro och av att bli lämnade ifred.
Det nya huset har 3 rum, matrum och kök och där bor Anathi med 10 barn från 
Sakhumzi samt sina egna 4 barn. Det går bra men några av de äldre barnen från 
Sakhumzi har fått finna andra lösningar på boende.

Hur ser då Anathi och Belinda på framtiden?
Deras önskan och plan är att fortsatt ta hand om de 10 barnen (och sina egna) och få 
det att gå runt och fungera. De 10 barnen som är mellan 6-16 år och en självklar del 
av familjen var mycket oroliga över att behöva flytta och Anathi likaså. 
De hoppas fortsatt ha Amelias vänners stöd då de inte har tillstånd eller utrymme för 
någon dagis/förskola som kan ge en inkomst. Däremot kan de tänka sig fortsätta ta 
hand om barn som kommunen behöver placera och det ger en liten inkomst.
(Princess är inte intresserad av föräldralösa barn utan tycks mer intresserad av att 
tjäna pengar.)

Så hur tänker styrelsen?  
Efter samtal med Anathi som uppriktigt svarat på alla våra frågor och samtal där vi 
diskuterat hur vi kan gå vidare, har vi kommit fram till följande:
Vi vill fortsätta bistå våra vänner och till en början följa dem under sex månader och 
stämma av med Anathi och Belinda en gång per månad. De kan då berätta hur det 
går och vi kan komma med våra frågor och förmedla vad som händer i nyhetsbreven.



Ni som vi tycker kanske att Princess bör polisanmälas men då vi måste respektera 
Anathis önskan om att slippa bråk är det inte en lösning. Livet i Mfuleni skulle bli 
ännu svårare då.
Vi har berättat vad som hänt för vår advokat Dave Burton och kommer att ta råd av 
honom om vad vi kan göra.  
Kanske kan han göra något som gör Princess medveten om att Anathi och Belinda 
inte är ensamma och lämnar dem ifred i fortsättningen. Pandemin har ju tyvärr gjort 
att besök av Amelias vänner uteblivit och då passade hon på.

I Mfuleni har Anathi till skillnad från Princess mycket gott anseende. Hon kom till 
Sakhumzi när hon var 9 mån och har fostrats av Amelia och sågs av henne som den 
som skulle ta över.  I den nuvarande situationen har hon allas stöd men alla känner 
sig lika maktlösa och rädda för att gå emot Princess.

Vi förstår om de här nyheterna är omtumlande men hoppas att ni också vill fortsätta 
vara Ameliavänner. 

Varma hälsningar från styrelsen/ Barbro

 

 

 


