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Verksamhetsberättelse för tiden 2014-01-01 – 2014-12-31 

 

 

Inledning 
Detta är det andra verksamhetsåret för Swazi Aid. 
 
Verksamhet  
Föreningens ändamål enligt § 4 i stadgarna är att: 

 Samla in ekonomiska medel för bistånds- och utvecklingsarbete i Swaziland 
 Informera om pågående bistånds-projekt 

Överskottet från verksamheten skall tillfalla olika bistånds-insatser i Swaziland. 
Samarbete sker med den lokala kyrkan Holiness Union Church (HUC) och dess ordförande 
Bonginkosi Tsabedze som är Swazi Aids lokale kontaktman. 

 
Studie-stöd 
Under året har ekonomiskt stöd lämnats till några ungdomar för ”efter-gymnasial” yrkes-
utbildning. 
Det avser: 
- Clement Magagula som läst sista året på ingenjörsutbildning i Newcastle, Sydafrika. 
- Sthembiso Tsabedze som läst datakkurser i Nelspruit, Sydafrika. 
- Sigcenelo Khumalo, har påbörjat tredja året med sjuksköterske-studier i Manzini, Swaziland. 
- Gugu Shongwe påbörjade i augusti en 3-årig utbildning till socionom. 
- Ntokozo Mdluli påbörjade i augusti en 3-årig utbildning i ekonomi. 
- Machawe Shiba påbörjade i augusti en 3-årig utbildning inom it. 

Vi har också förmedlat ekonomisk hjälp till skolgång för ett 10-tal elever i ”grundskola och 
gymnasium”. 

 
Fadderbarn 
Under året har vår fadderbarnsverksamhet ökat. Det är familjer, ofta änkor med flera barn, som 
får ekonomiskt stöd.  Familjerna får regelbundet uppföljande besök. 
Genom fadderbarns-stödet så blir skolavgifterna betalda och barnen får möjlighet att gå i 
skolan. 
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Sociala byggnadsprojekt 
Genom samarbete med den lokala kyrkan, HUC, får vi ibland uppgifter om utsatta människor 
med särskilda behov. 
Under året har vi genomfört/finansierat följande projekt: 

 Byggt ett hus åt Mavimbela, en handikappad man 

 Byggt ett hus år familjen Dlamini ( en änka med tre barn) 

 Renoverat ett hus och byggt en toalett åt vårt fadderbarn Tema´s familj 

 Byggt en förskola i Ekujabuleni 
 

Kyrkbygge 
Vid besök i Swaziland i april 2014 fick vi höra om hur man påbörjat ett kyrkbygge i Nyakatfu. 
I november hade man murat upp väggarna ca 2 m, men sen hade bygget stannat av i brist på 
pengar.. Genom riktade gåvor från flera givare kunde vi förmedla pengar så att bygget kom 
igång igen. 
 

Ekonomi 
Swazi Aid har fått ekonomiskt stöd från både företag, kyrkor och ca 65 st enskilda gåvogivare. 
Inkomsterna har under verksamhetsåret uppgått till 296.921 kr. 
Kostnaderna har under samma tid uppgått till 238.182 kr. 
Verksamhetsåret har gett ett överskott på 58.739 kr. 
 

Administration 
Föreningen belastas inte av några administrativa kostnader.  

 
Styrelse och revisor 
Styrelsen har bestått av Per-Olof Axelsson, ordf. och kassör, Ann-Charlotte Axelsson samt Stig 
Wänerstedt. Föreningens revisor är Peter Lager. 

 
Arbetsresor 
2 ggr per år görs arbetsresor till Swaziland. Deltagarna, som reser på egen bekostnad, deltar då 
i något/några av Swazi Aids projekt. Under verksamhetsåret har två arbetsresor genomförts: 
- mars 2014: Bo Engström, Ann-Charlotte och Per-Olof Axelsson. 
- okt 2014: Kristina och Lars Jonegård, Ida, Niklas, Victoria och Ludvig Bergfeldt, Clary och 
Lars-Göran Thåst, Ann-Charlotte och Per-Olof Axelsson. 
 
Basen för våra arbetsinsatser är Lotta och Peo´s hus i norra Swaziland. Ytterligare ett hus har 
byggts under 2014. 
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Turistresa 
I november var Lotta och Peo Axelsson reseledare för en turistresa till södra Afrika med 20 
deltagare. Turistresorna som anordnas ger möjlighet till att informera om Swazi Aids 
verksamhet. Resorna ger också ett överskott till Swazi Aid. 
 

Information 
Swazi Aid ger ut ett Info-blad två gånger per år som distribueras till ca 250 e-mail-adresser. 
Peo och Lotta medverkar på förfrågan i olika sammanhang och visar bilder och film och 
informerar om verksamheten. 
 

Sammanfattning 
Med tacksamhet ser vi tillbaka på 2014. Vi känner att vi fått möjlighet att bistå utsatta mäniskor 
i Swaziland.  
Landet befinner sig i ekonomisk kris. Många lever i ett utsatt läge. 
Swaziland är kanske det land med flest procentuellt antal drabbade av HIV/AIDS. 
Ca 100.000 barn och ungdomar är föräldralösa.  
Det förekommer att barn lever ensamma utan någon vuxen i hemmet. 
Det uppskattas att 55% av landsbygds-befolkningen lever under fattigdoms-gränsen. 
I utbildnings-sektorn betalar staten f.n. lärar-löner samt skolavgifter för de första läsåren. 
Även när staten står för skolavgift, måste föräldrar betala skoluniformer och andra avgifter. 
Kostnad för skolgång varierar från ca 1.000 - 6.000 kr/år beroende på viken årskurs man går i. 
Eftergymnasial utbildning kan kosta 10.000 – 50.000 kr/år. 
Den förväntade levnadsåldern har drastiskt sjunkit till ca 33 år. 
Swazi Aid kan bistå med hjälp. Inte till så många, men där vi engagerar oss innebär hjälpen att 
man får förändrade framtidsutsikter. 
Utan Swazi Aids vänner som ger oss ekonomiska möjligheter skulle vi inte kunna göra något. 

Jag känner ett stort behov av att uttrycka ett varmt tack till alla som är med i omtanke och 
gåvogivande. 

Vid varje besök i Swaziland möts vi av stora utmaningar. Vi hoppas under 2015 kunna göra 
ännu mer än vi hittills gjort. 
 

 

Götene 2015-02-27 

 
Per-Olof Axelsson, ordf 


