Swazi Aid
802471-5024

Verksamhetsberättelse för tiden 2016-01-01 – 2016-12-31
Inledning
2016 var Swazi Aids fjärde verksamhetsår.
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 studerar till civilingenjör i Pretoria, Sydafrika.
- Sigcenelo Khumalo, har under året fortsatt med barnmorske-studier i Manzini, Swaziland.
- Gugu Shongwe läser en 3-årig ekonomi-utbildning och har också utbildat sig till tecken-tolk.
- Ntokozo Mdluli avslutade i november sin 3-åriga utbildning i ekonomi. Hon har nu fått jobb.
- Machawe Shiba har fortsatt på sin 3-åriga utbildning inom IT.
- Mandisa Mamba har påbörjat 3-årig lärarutbildning i Manzini, Swaziland
- Clement Magagula har avslutat sin ingenjörsutbildning i Sydafrika. Han jobbar nu på ett
el-installationsföretag i Swaziland. Under 2017 kommer han att göra sluttentamen för att få
sitt yrkesbevis.
Vi har också förmedlat ekonomisk hjälp till skolgång för ett 10-tal elever i ”grundskola och
high-school”.
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 25 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 en toalett samt installerat regnvattentank hos två föräldralösa systrar, som levt
ensamma med två små barn, men utan vuxenstöd.
Byggt en toalett åt fadderbarnet Nomphilo´s familj.
Byggt färdigt ett hus samt installerat regnvattentank åt fadderbarnet Nkosingiphile´s
familj.

Installerat ytterligare 5 st regnvattentankar hos i huvudsak fadderbarns-familjer.
Kyrkbygge, mm
Under året har vi med ”öronmärkta” gåvor stöttat församlingen i Nyakatfo som byggt ny kyrka.
Under en arbetsresa i november hjälpte vi till med att lägga klinker på golven samt en del
övriga arbeten. Kyrkan invigdes den 6 november 2016.
Swazi Aid har även gett bidrag till nybyggnad av Ndlovo´s yrkesskola.
Vattenprojekt
Under 2016 har Swazi Aid, delvis i samarbete med Evangeliska Frikyrkan, varit engagerade i
ett brunnsborrnings-projekt. Totalt har brunnar borrats i 13 byar, varav Swazi Aid finansierat
10 brunnar. Detta har kunnat ske genom ett stort engagemang av både privatpersoner, företag
och församlingar. En konsert hölls i Trollhättan som inbringade ca 20.000 kr till vattenprojektet.
I många av byarna har man tidigare fått gå 3-5 km till en flod för att hämta vatten. Nu finns rent
vatten mitt i byn.
Den 5 november invigdes vattenprojektet i närvaro av en av Swazilands ministrar.
Mayenjane
Vid årsskiftet 2015/2016 övertog Swazi Aid den verksamhet som bedrivits av en
systerorganisation, Swazilands-hjälpen. Det innebär ekonomiskt stöd till ett nystartat
familjehem, Mayenjane
Ekonomi
Swazi Aid har fått ekonomiskt stöd från 11 församlingar, 12 företag, och ca 165 enskilda
gåvogivare. Antalet gåvogivare har mer än fördubblats från föregående år.
Inkomsterna har under verksamhetsåret uppgått till 1.034.386 (335.166) kr. (Ökning med
309 %). (Föregående år inom parantes).
Kostnaderna har under samma tid uppgått till 1.047.581 (337.816) kr.
Verksamhetsåret har gett ett underskott på 13.194 kr.
Administration
Föreningen belastas inte av några administrativa kostnader.
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Styrelse och revisor
Styrelsen har bestått av Per-Olof Axelsson, ordf. och kassör, Ann-Charlotte Axelsson, Stig
Wänerstedt samt Mikael Hansson. 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 2016: Lars-Åke Vissberger, Tommy Byström, Ann-Charlotte och Per-Olof
Axelsson.
- okt/nov 2016: Bo Engström, Lars-Göran Thåst, Ann-Charlotte och Per-Olof Axelsson.
Basen för våra arbetsinsatser är Lotta och Peo´s hus i norra Swaziland.
Husen i Swaziland används av volontärer, både från Sverige (EFK) och andra länder när husen
ej används av oss. Volontärerna deltar ofta i Swazi Aids aktiviteter.
Information
Swazi Aid ger ut ett Info-blad minst två gånger per år som distribueras till ca 300 e-mailadresser. Under 2016 utgavs fyra 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 2016. Vi känner att vi fått möjlighet att bistå utsatta mäniskor
i Swaziland. Vattenprojektet har utvecklats till en succé och innebär att flera tusen människor
nu har tillgång till rent vatten.
Landet har under senare år gått igenom flera kriser, framför allt när det gäller ekonomin.
Tre års torka gör att många lever i ett utsatt läge med brist på både mat och vatten.
Det uppskattas att 300.000 människor lever utan tillgång till rent vatten och 500.000 har inte
tillgång till en toalett.
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.
Förväntad livslängd i Swaziland 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 2017 kunna göra
ännu mer än vi hittills gjort.
Götene 2017-02-10

Per-Olof Axelsson, ordf
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