Rubrik på baksidan

Ntokozo läser ekonomi.
Vi hjälper henne att förverkliga sin
dröm.
Under 2016 drabbades Swaziland av att
regnen uteblev. Torkan innebar att tiotusentals kor dog, floderna torkade
ut och det uppstod mat– och vattenbrist.
Under 2016 prioriterar Swazi Aid att
borra brunnar till minst fem byar.

Vill du vara med och förändra
framtiden för utsatta människor i Swaziland?
Stöd Swazi Aid med en gåva!
Du kan bli månadsgivare.
Fru Dlamini är änka. Hon bodde
med sina tre barn i ett ruckel
med jordgolv. Swazi Aid byggde
ett nytt hus åt familjen i november 2014. Deras fadderfamilj
från Sverige fanns på plats när
huset byggdes.

Bankgiro: 812-7995
Swish nr: 123 681 72 82

Swazi Aid

Swazi Aid
Vår hjälp till Swaziland

Swazi Aid vill förändra
framtiden för utsatta
människor i Swaziland.

www.swaziaid.se

Swazi Aid

Aktuella Projekt


Stöd till utbildning
Många barn och ungdomar
saknar möjlighet att få gå i
skolan. Swazi Aid stöttar
med skolavgifter upp t.o.m.
high-school (gymnasiet).



Yrkesutbildning
Vi stöttar ungdomar med
yrkesutbildning.
Studiekostnaden uppgår till
10-50.000 kr/år vilket är en
omöjlighet för många familjer.

Swazi Aid är en ideell förening
som bildades 2012, av en grupp
människor med engagemang för
Swaziland.
Initiativtagare
till föreningen
är
Ann-Charlotte
och Per-Olof
(Peo)
Axelsson.

Deras första besök i Swaziland
var 1975.
1976 -1978 var de engagerade i
byggnation av Emkhuzweni
Health-Centre i norra Swaziland.
1986 - 1988 arbetade de vid
sjukhuset.
Numer görs arbetsresor till Swaziland två gånger per år.
Allt arbete i Swazi Aid sker ideellt. Inga administra kostnader.
Alla gåvor går direkt till olika projekt.



Fadderbarn/familj
Vi ger stöd till fadderbarn.
Du kan med 200 kr/mån
stödja ett utsatt barn och
dennes familj som lever i ett
fattigt hem.



Skolprojekt
Vår systerkyrka, HUC
(Holiness Union Church) driver skolor och förskolor med
ca 1.700 elever.
Vi utför underhåll mm.
Under 2014 byggde Swazi
Aid en ny förskola i Ekujabuleni.



Stöd till k yrkbyggnation
En kyrka innebär
möjlighet till en mötesplats för byn.
Församlingarna har
ytterst begränsade
resurser. Vi stöttar
med de riktade gåvor
som kommer in.



Övriga projekt
Swazi Aid går in med
punktinsatser till
särskilt utsatta människor efter förslag
från HUC.
Det kan t.ex. gälla
stöd till byggnation
av en toalett, ett
bostadshus, borrning
av brunnar etc.

Swazi Aid
Idungatan 12
533 33 Götene
Telefon: 0708-56 97 10
E-post: peo@swaziaid.se
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