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Verksamhetsberättelse för tiden 2012-07-01 – 2013-12-31

Inledning
Detta är den första verksamhetsberättelsen för Swazi Aid.
Föreningen bildades formellt 2013-01-27 på initiativ av Ann-Charlotte och Per-Olof Axelsson.
Föreningen har registrerats hos Skatteverket och erhållit organisationsnummer (802471-5024).
Då viss verksamhet påbörjats innan föreningens formella bildande så beslöts vid styrelsens
första möte att det första verksamhetsåret får avse 2012-07-01 – 2013-12-31.

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:
- Clement Magagula som läst näst sista året på ingenjörsutbildning i Newcastle, Sydafrika.
- Sthembiso Tsabedze som läst universitetsförberedande år i Nelspruit, Sydafrika.
Sthembiso hoppas komma in på universitet i jan 2015 för studier till läkare.
- Sigcenelo Khumalo, har påbörjat andra året med sjuksköterske-studier i Manzini, Swaziland.
Vi har också förmedlat ekonomisk hjälp till skolgång för ett 10-tal elever i ”grundskola och
gymnasium”.

Fadderbarn
Under året har vi påbörjat fadderbarnsverksamhet. Denna verksamheten utvecklas alltefter vi
får nya fadderföräldrar. Familjerna får uppföljande besök åtminstone 2 ggr per år.
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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 bistått fru Shongwe (Mamba) och hennes fyra barn. De har fått ett rum
färdigställt, en toalett har byggts, vatten från en närliggande djupborrad brunn, och staket runt
sin tomt. (Staketet innebär att hon nu kan odla mat till familjen).
Vi har bistått med ytterligare staket och vattenledningar mm till några familjer.
Vi har lovat bygga ett mindre hus åt en handikappad man. Projektet pågår och kommer att
färdigställas under 2014.
Skolan i Ekujabuleni
Vi har uppmärksammat olika behov vid skolan i Ekujabuleni. Skolan som har 430 elever har
startats av kyrkan, HUC.
Under året har vi låtit installera 5 st regnvatten-tankar på vardera 10.000 liter.
Vi har också renoverat fyra klassrum med målning av väggar och lagt klinker på golven
samt renoverat 100 skolbänkar som fått nya bänkskivor.
Vattenprojekt i Ekujabuleni
Under hösten kunde vi ordna så att byn, som har ca 1.000 invånare + skola med 430 elever, fick
vatten. Vi djupborrade en brunn, installerade pump och tankar.
Mikro-lån
Under året har vi hjälpt Eurrie Shabangu med starthjälp för att komma igång med import och
försäljning av kläder. Efter några månader har hon en för landet normal inkomst och kan hjälpa
till med försörjningen av sin familj (ca 12 föräldralösa syskon och kusiner).
Kyrkbygge
Vid besök i Swaziland 2012 uppmärksammades vi på kyrkbygget i Khupuka. Man hade murat
upp väggarna ca 2 m, men sen hade bygget stått still i flera år. Folket i byn använde ändå sin
”kyrka” varje söndag. Det innebar att man satt på jorden utan tak.
Genom riktade gåvor från flera givare kunde vi förmedla pengar så att bygget kom igång igen.
Efter mycket frivilligt arbete och med pengar från Swazi Aid samt lokalt insamlat, kunde
kyrkan invigas i november 2013. Invigningsförrättare var Swazi Aids ordf. Per-Olof Axelsson.
Byns glädje att nu ha en samlingslokal var påtaglig.
Ekonomi
Swazi Aid har fått ekonomiskt stöd från både företag, kyrkor och ca 50 st enskilda gåvogivare.
Inkomsterna har under verksamhetsåret uppgått till 460.039 kr.
Kostnaderna har under samma tid uppgått till 377.814 kr.
Verksamhetsåret har gett ett överskott på 82.255 kr.
Vid årsskiftet pågår några projekt (bl.a. byggande av förskola samt hus åt en handikappad man)
vars intäkter bokförts på 2013, men kostnader kommer att belasta 2014.
Administration
Under året har föreningen registrerats i Swaziland.
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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 tre arbetsresor genomförts:
- nov 2012: Bengt Ståhl, Lars-Göran Thåst, Ann-Charlotte och Per-Olof Axelsson.
- april 2013: Inger och Anders Bergh, Bo Engström, Ann-Charlotte och Per-Olof Axelsson
- nov 2013: Lars-Göran Thåst, Anita & Sigge Matteusson, Ann-Charlotte & Per-Olof Axelsson
- dec 2013: Britten & Bengt Ståhl (kombinerad privat- och arbetsresa)
Basen för våra arbetsinsatser är Lotta och Peo´s hus i norra Swaziland.
Sammanfattning
Det första verksamhetsåret har inneburit 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 2014 kunna göra
ännu mer än vi hittills gjort.

Götene 2014-03-08

Per-Olof Axelsson, ordf
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