
1 
 

 

 

Hej vänner,      2012-10-16 

Jag, Per-Olof Axelsson, tänkte passa på att informera lite om arbetet i Swaziland. 
Jag och Bengt Ståhl reser ut till Swaziland den 6/11 och stannar drygt tre veckor. 
Det blir en resa med inriktning på praktiskt arbete. 
Detta info-blad kommer att nås av en del utan erfarenhet av Swaziland.  
Därför blir det även en del allmän information. 
 
  INFO 

• Kyrk-bygge i Khupuka 
En relativt ny församling har påbörjat bygget 
av en kyrka. Bygget har nu stått still i fyra år. 
Ingen i församlingen har en anställning som ger lön. 
Utan hjälp tar det många år att få kyrkan färdig. 
En insamling har nu startats. (Jag frågade fyra vänner: 
”Kan du satsa 10.000 kr på Khupuka?” Alla svarade  ja, 
så i förra veckan kunde jag skicka ut 40.000 kr. 
HUC (systersamfundet) kan skjuta till 20.000 kr. 
I måndags påbörjades arbetet med taket (kostar ca 65.000 kr).  
Mycket återstår sen när taket är klart (fönster, puts på väggar, golvläggning, målning och inredning. 
Om vi får in mer pengar innan vi åker så kan vi kanske få alla fönster på plats mm. 
Kyrkan kommer att bli byns samlingsplats med nya möjligheter för både vuxna, ungdomar och barn.  
 

• Sigcinile Khumalo (yngste son till Dennis Khumalo) 
I augusti fick jag meddelande att Sigcinile fått en plats på sjuksköterske-utbildningen i Manzini.  
Kostnaden för första året är drygt 40.000 kr, vilket är en omöjlighet för familjen att klara av.  
Hittills har familjen lyckats få fram R 6.000. Jag har skickat ut 15.000 kr så att han kunnat börja 
skolan och sen hoppas jag att det löser sig med resten under läsåret.  
Från och med årskurs två räknar man med att staten ger stipendium. 
 

• Mfanasibili Shabangu (äldste son till Agnes och Musa Shabangu) 
Han är den förste av de ungdomar som jag jobbat med de senaste 10 åren (studie- och mentorstöd). 
Han har studerat till ingenjör och jobbar nu på ett stålverk i Newcastle i Sydafrika. 
I somras köpte han ett hus där. Nu har han träffat en flickvän som han vill gifta sig med.  
I mitten av dec. börjar förhandlingarna mellan familjerna om storleken (och villkoren) för Lobola 
(pris för bruden som brudgummen betalar till brudens föräldrar). 
Vi kommer att besöka honom och brodern, David, nu i november. 
 

• Ekujabuleni (skolan) 
Jag hoppas kunna påbörja renovering av i första hand  
golven i klass-rummen. De är i mycket dåligt skick. 
För närvarande finns inte vatten att tillgå för skolbarnen.  
Det är ungefär 500 elever i skolan. 
Tänk dig 35 grader varmt och 500 törstiga barn.  
Jag kommer att skicka dit en brunnsborrningsfirma   
och se om vi kan få fart på en gammal brunn.  
Det kanske inte kan färdigställas nu (det kanske saknas  
både tid och pengar), men jag hoppas att det snart 
skall finnas vatten permanent vid skolan. 
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• Utbildnings-stipendier 
När vi var nere i Swaziland i juli/aug mötte vi Nontobeko Simelani vid Nedbank i Mbabane. 
Hon jobbar där nu. För fem år sedan satt hon arbetslös utanför sitt ”ler-hus” i Nhlalabantu. 
Hon fick hjälp med ekonomisk utbildning i tre år. Nu vill hon studera vidare till revisor. 
För närvarande har vi några ungdomar som liksom Nontobeko går på olika utbildningar. 
För de flesta föräldrar är det omöjligt att bekosta en högre utbildning för sina ungdomar. 
Alltefter vi har ekonomiska möjligheter kan vi hjälpa fler. 
 

• Nytt Gästhus 
Som de flesta av er kanske redan vet har Lotta och  
jag byggt ett hus hemma hos Bonginkosi Tsabedze. 
Det ligger ca tre km söder om Emkhuzweni nära den 
asfalterade vägen mot Manzini. 
När Bengt och jag är ute nu i nov. kommer vi att  
försöka färdigställa huset med vatten och avlopp,  
badrum och kök. 
Huset, som har kök, badrum, stort vardagsrum och  
två sovrum, kommer att kunna användas av fler än oss.  
Med lite god vilja kan man sova 8-10 personer i huset.  
En viss hyra per natt utgår.   
Det kommer också att finnas möjlighet att beställa guide om man är ny i Afrika och vill uppleva livet 
på landet i Swaziland eller vill besöka några av de projekt som vi stöder. 
Bokning sker hos mig via mail poax@telia.com eller telefon: 0708-56 97 10 
Vet du om vänner som reser i södra Afrika så tipsa gärna om huset. 
 

• Swazilands-hjälpen 
Lotta och jag har under flera år kunnat förmedla pengar till olika projekt i Swaziland. På senare år 
har det mest gällt stipendier för ungdomars  yrkesutbildning. 
Det har också gällt olika punktinsatser med stöd till byggnation (förskola, kyrka, yrkesskola). 
Sista halvåret har omfattningen ökat.  
Vi har nu bestämt att starta en idéell förening.  
Syftet med föreningen är att stödja olika bistånds- och utvecklingsprojekt i nära samarbete med 
HUC, Swaziland. 
Namnet är inte helt klart. Tills vidare är det Swazilands-hjälpen 
Då får vi en styrelse, ordnad bokföring och reviderade räkenskaper etc. 
Föreningen kommer att ha bankgiro och bankkonto som avser arbetet i Swaziland. 
Jag återkommer med mer info när registrering hos skatteverket är klart. 
Inga gåvomedel som kommer in till föreningen används för administration, resekostnader etc. 
 

• Allmän Swazilands-information 
Konungariket Swaziland är beläget i södra Afrika. Det gränsar till Sydafrika och Mocambique. 
Folkmängden beräknas till ca. 1,4 milj. 
Den förväntade levnadsåldern har drastiskt sjunkit till ca 33 år. 
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. 
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• Engagemang för Swaziland 
Lotta och jag bodde och arbetade i Swaziland som missionsarbetare för Helgelseförbundet (numera 
Evangeliska Frikyrkan, EFK), i två perioder under 70- resp. 80-talet.  
Första perioden byggdes Emkhuzweni Healt-Centre (EHC) och under andra perioden var vi 
engagerade i driften av sjukhuset. EHC är numera överlämnat till staten som driver sjukhuset vidare. 
 
Under åren i Swaziland fick vi många vänner i systerkyrkan, HUC (Holiness Union Church). 
Sedan år 2000 har vi tagit upp kontakten med Swaziland och reser nu ganska regelbundet dit. 
Jag har också arrangerat ett antal grupp-resor till Sydafrika och Swaziland. 
 

• Ekonomiskt bidrag  
Om du vill så finns möjlighet att stötta de olika projekten: 
 
- Kyrkbygget i Khupuka (behov ca 75.000 kr) 
 
- Utbildning (behovet är obegränsat. Ju mer som kommer in, desto fler kan få en 
yrkesutbildning). 
 
Man kan använda sin födelsedag till att samla in pengar (en gåva till Swaziland i stället för 
presenter). 
Kanske du är engagerad i en Second-Hand-affär, och kan få loss pengar därifrån. 
Kanske kan du ordna en ”stöd-gala för Swaziland” (jag medverkar gärna med bilder och info). 
Du som driver företag kanske har möjlighet att via företaget sponsra ett projekt. 
Fundera över hur du kan vara en del i arbetet! 
Vi är tacksamma för alla er som redan sponsrar och stöder arbetet i Swaziland på olika sätt. 
 

• Om du skickar in pengar så använd mitt nuvarande  bank-giro: 812-7995 
Konto-namn: Swazilands Barn 
Ange på talongen vad ditt bidrag avser. 
Så snart föreningens  registering är klar och jag har nytt bankgiro så 
återkommer jag med info. 
 

Varma hälsningar Per-Olof Axelsson 
 

Swazilands-hjälpen 
Per-Olof Axelsson 
Adress: Idungatan 12, 533 33 Götene 
Telefon:    0511 - 514 95 
Mobil:      0708 – 56 97 10 
E-mail: poax@telia.com  
 
Bank-giro: 812-7995 

 


