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Verksamhetsberättelse för tiden 2017-01-01 – 2017-12-31
Inledning
2017 var Swazi Aids femte 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 tandläkare i Pretoria, Sydafrika.
- Sigcenelo Khumalo, har under året avslutat barnmorske-studier i Manzini, Swaziland.
Ett projekt-arbete kvarstår innan registreringen blir klar.
- Gugu Shongwe läser en 3-årig ekonomi-utbildning och har också utbildat sig till tecken-tolk.
- Machawe Shiba har under året avslutat sin utbildning inom IT och jobbar nu som datalärare.
- Mandisa Mamba har påbörjat 3-årig lärarutbildning i Manzini, Swaziland
- Bheki Sibiya har påbörjat en 3-årig lärar-utbildning i Mbabane, Swaziland.
- Samkelo Solo började i slutet av året en 3-årig utbildning till medicinsk laboratorie-tekniker,
- Rebecca Magagula går en utbildning i Matsapha, Swaziland, till VVS-tekniker.
- Futhi Mnisi, har läst deltid 2:a året på en lärarutbildning,
Vi har också förmedlat ekonomisk hjälp till skolgång för ett 10-tal elever i ”grundskola och
high-school”. Många high school studenter är beroende av stöd för att kunna studera.
Skolavgiften för High School är ca 2.500 kr. 1.000 kr för skoluniform tillkommer.
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 30 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 större toalett vid förskolan i Mavula.
Monterat staket runt systrarna Mamba´s åkrar. De är föräldralösa och har inte kunnat
odla sedan föräldrarna dog. Under 2017 kunde de odla majs och andra grönsaker.
Byggt ett kök hos systrarna Mamba,
Färdigställande av ett hus för barn och ungdomar vid HUC:s kyrka i Mpofo.
Putsat väggar samt lagt nytt golv hos fadder-familjen Magagula i Mpofo
Installerat en regnvattentank hos en fadderbarns-familj samt en regnvattentank hos ett
äldre utsatt par.

Kyrkbygge, mm
Under året har vi med ”öronmärkta” gåvor stöttat församlingarna i Mgululu och Hlane med
bygget av två nya kyrkor.
Under arbetsresan i november avslutades byggnadsarbetena och Lotta och Peo medverkade i
invigningen avkyrkorna.
Swazi Aid har även gett bidrag till nybyggnad av Ndlovo´s yrkesskola.
Vattenprojekt
Det vattenprojekt som Swazi Aid initierade under 2015 har fortsatt. Projektet har ett stort
engagemang hos privatpersoner och företag. Under 2017 har installation slutförts i de 10
brunnar som borrades under 2016. Samtliga dessa brunnar i 10 olika byar är nu i drift.
Vi har också grävt ner en vattenledning och anlagt en ny vattenpost från befintlig brunn.
Under hösten borrades ytterligare tre brunnar.Totalt har Swazi Aid nu borrat brunnar i 13 byar.
Gåvor som getts i slutet av året innebär att projektet även kommer att fortsätta under 2018
I många av byarna där vi borrat brunnar har man tidigare fått gå 3-5 km till en flod för att
hämta vatten. Nu finns rent vatten mitt i byn.
Swazi Melody Quartet
På inbjudan av Swazi Aid besökte sånggruppen Swazi Melody Quartet Sverige under fyra
veckor i augusti. Gruppen består av fyra ungdomar från vår systerkyrka HUC.
Kostnaderna för besöket (resor, turné-buss, keyboard och kläder) hade sponsrats av företag och
privatpersoner.
Gruppen medverkade tillsammans med Ann-Charlotte och Per-Olof Axelsson på 16 platser
med sång, musik och information. Ansvarig för ljud och bild var Lars-Göran Thåst.
Under turnén insamlades 250.000 kr till vattenprojektet i Swaziland.
Till jul gjordes en insamling till kvartetten så att de fick en keyboard som julgåva.
Mayenjane
Swazi Aid har under året fortsatt stödja verksamheten som bedrivs vid det nystartade
familjehemmet Mayenjane. Här bor nu åtta föräldralösa barn från tre syskongrupper.
Swazi Aid är ej ansvarig för driften av familjehemmet, utan förmedlar öronmärkta gåvor till
verksamheten.
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Ekonomi
Antalet gåvogivare har fortsatt att öka.
Swazi Aid har under 2017 fått ekonomiskt stöd från 20 (11) församlingar, 15 (12) företag,
3 second hand-affärer och ca 179 (165) enskilda gåvogivare.
Under året har Swazi Aid fått del av arvspengar, tavlor som kunnat säljas och aktiefonder som
sålts skattefritt.
Inkomsterna har under verksamhetsåret uppgått till 1.548.831 (1.034.386) kr.
(Ökning med 50 %). Föregående år inom parantes.
Kostnaderna har under samma tid uppgått till 795.110 (1.047.581) kr.
Verksamhetsåret har gett ett överskott på 753.721 kr.
Flera stora gåvor under året förklarar årets resultat.
Administration
Föreningen belastas inte av några administrativa kostnader.
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:
- april 2017: Annika och Lars-Åke Vissberger, Ann-Charlotte och Per-Olof Axelsson.
- okt/nov 2017: Ann-Charlotte och Per-Olof Axelsson, Ann-Christine Johansson, Majlis
Bertilsson och Birgitta Wirefeldt.
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 2017 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 2017. 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.
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
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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 2018 kunna göra
ännu mer än vi hittills gjort.
Götene 2018-03-30

Per-Olof Axelsson, ordf
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