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Verksamhetsberättelse för tiden 2015-01-01 – 2015-12-31

Inledning
Detta är det tredje 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” yrkesutbildning.
Det avser:
- Sthembiso Tsabedze som påbörjat civilingenjörsstudier i Pretoria, Sydafrika.
- Sigcenelo Khumalo, har under året fortsatt med sjuksköterske-studier i Manzini, Swaziland.
- Gugu Shongwe läser en 3-årig ekonomi-utbildning och har också utbildat sig till tecken-tolk.
- Ntokozo Mdluli har fortsatt sin 3-åriga utbildning i ekonomi.
- Machawe Shiba har fortsatt på sin 3-åriga utbildning inom IT.
- Clement Magagula har avslutat sin ingenjörsutbildning i Sydafrika. Han jobbar nu på ett
el-installationsföretag i Swaziland.
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. Vid årets slut finns det 15 fadderbarns-familjer som får ekonomiskt stöd av Swazi Aid.
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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 två föräldralösa systrar, Mamba som levt ensamma med två små barn,
men utan vuxenstöd.
Byggt en toalett åt fadderbarnet Muhle´s familj.
Renoverat ett hus åt fadderbarnet Nomcebo
Elanslutning till familjen Shongwe (änka med tre barn)

Bidrag till bilinköp
Genom en riktad insamling till stöd till Bonginkosi Tsabedze kunde vi ge ett bidrag så att han
kunde köpa en begagnad bil. Bonginkosi är vår lokale kontaktperson och använder sin bil
regelbundet till Swazi Aids olika projekt.
Kyrkbygge, mm
Vid besök i Swaziland i april 2014 fick vi höra om hur man påbörjat ett kyrkbygge i Nyakatfu.
Vid besök i november 2015 kunde vi tack vare inkomna riktade gåvor till detta projekt, hjälpa
till så att taket kom på plats.
Kyrkbygget i Mawombe har också erhållit bidrag till tak och golv.
Swazi Aid har även gett bidrag till nybyggnad av Ndlovo´s yrkesskola.
Ekonomi
Swazi Aid har fått ekonomiskt stöd från både företag, kyrkor och ca 75 st enskilda gåvogivare.
Inkomsterna har under verksamhetsåret uppgått till 335.166 kr. (Ökning med 13 %).
Kostnaderna har under samma tid uppgått till 337.816 kr.
Verksamhetsåret har gett ett underskott på 2.650 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/april 2015: Christer Axelsson, Ann-Charlotte och Per-Olof Axelsson.
- okt/nov 2015: Karin och Magnus Axelsson, Ann-Charlotte och Per-Olof Axelsson.
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Basen för våra arbetsinsatser är Lotta och Peo´s hus i norra Swaziland.
Information
Swazi Aid ger ut ett Info-blad minst två gånger per år som distribueras till ca 300 e-mailadresser. Under 2015 utgavs tre Info-blad.
Peo och Lotta har under året besökt några kyrkor och visat bilder och film och informerat om
verksamheten.
Sammanfattning
Med tacksamhet ser vi tillbaka på 2015. Vi känner att vi fått möjlighet att bistå utsatta mäniskor
i Swaziland.
Landet har under senare år gått igenom flera kriser, framför allt när det gäller ekonomin.
Under slutet av 2015 har landet drabbats av uteblivna regn som inneburit att torkkatastrof.
Många lever därför i ett utsatt läge med brist på både mat och vatten.
Swaziland är 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.
Förväntad livslängd är 49 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 2016 kunna göra
ännu mer än vi hittills gjort.

Götene 2016-02-20
Per-Olof Axelsson, ordf
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