Swazi Aid
Vår hjälp till Swaziland

INFO-blad nr 10

2015-10-22

Hej vänner,

Arbetsresa i okt/nov 2015
På söndag 25/10 reser Lotta och jag till Swaziland.
Denna gång har vi vår son Magnus och hans familj
med oss på resan.Det blir extra roligt att få visa dem
vårt arbete i Swaziland och också få resa med dem i
Sydafrika.
Jag kommer åter till Sverige den 26/11.
Lotta och de övriga reser hem en vecka tidigare.
Resan kommer att innebära besök hos fadderbarn
och våra studerande ungdomar. Focus kommer
också att ligga på uppföljning och planering.

Fadderbarns-familjerna
Vi har nu 12 fadderbarn/familjer som tack vare
faddrar i Sverige nu får stöd.

Vill du/din familj hjälpa ett fadderbarn?
Kostnad: 200 kr/mån som går till
stöd till barnet/familjen.

Vi besöket i våras besökte vi samtliga familjer.
Vi samtalade om deras situation, och hur deras
Många utsatta barn i Swaziland behöver
vardag ser ut.
Utifrån det har vi kommit fram till vad som är deras vårt stöd.
största behov för att förbättra vardagslivet.
Många saknar en toa och tillgång till rent vatten.
Detta påverkar framför allt barnens hälsa.

Projekt för bygge av toaletter och förbättrad vattenförsörjning
I förra veckan färdigställde vi en toalett hos en fadderbarns-familj. Vi har under de senaste åren
låtit bygga flera toaletter och vi vill prioritera detta.
En toa kostar ca 4.000 kr.
De flesta av familjerna har ett plåttak, men saknar stuprännor och vattentank för att samla
regnvatten. Vi vill också prioritera detta, om vi får ekonomi för det.
En vattentank för 5.000 l + stuprännor kostar ca 5.000 kr.

Eventuellt nytt vattenprojekt i byn Chibini
I våras besökte vi för första gången byn Chibini. Den ligger långt från asfalterad väg och kändes
som en plats man glömt bort. Närmaste vatten är 40 min promenadväg till floden vars vatten inte
är rent. Ganska många verkar bo i byn.

I nästa vecka skall jag möta byledningen för att diskutera ett eventuellt vattenprojekt för byn.
Om det mötet blir positivt kommer jag att skicka dit en hydrolog för att undersöka om det finns
vatten i marken och det går att borra en djupborrad brunn.
Om hydrologens rapport är positiv återstår att hitta finansiering (ca 100.000 kr) innan vi kan
genomföra projektet.

Stipendier för yrkesutbildning
Vi kommer också att träffa samtliga ungdomar som får ekonomiskt stöd av Swazi Aid till sin
yrkesutbildning. Du kan läsa om dem i förra info-bladet
Vi har i år lovat stödja 7 st ungdomar. Varje månadsskifte betalar jag ut minst 10.000 kr.
Några av ungdomarna har understödjare i Sverige som är månadsgivare.
Jag vill uppmuntra dig till att bli månadsgivare för en av våra tre ungdomar som saknar
understödjare. Det skulle underlätta om vi visste att vi får in medel till det vi lovat.

Stöd till byggnation av nya kyrkor
I Nyakatfo bygger man en stor och rymlig kyrka som ersätter den 30 år gamla mindre kyrkan.
Väggarna är färdigmurade. Det är dags för tak. Offerten på takmaterialet slutar på ca 60.000 kr.
Alla pengar man kunnat få fram har gått åt till väggarna.
Swazi Aid förmedlar gåvor till Kyrkbyggen.
Vi har fått in ca 40.000 kr. 20.000 fattas.
Jag kommer att försöka handla upp tak-arbetet
nu vid besöket i Swaziland.

Tack för uppmuntran och stöd på olika sätt.
Inga kostnader för administration, resor mm,
belastar Swazi Aid.
Allt som skänks går direkt till olika hjälp-projekt.

Kyrkan behöver få ett tak

Avslutningsvis vill jag gärna poängtera hur viktiga våra gåvogivare är.
Du är välkommen att vara med och ge till Swazi Aid för årets åtaganden.
Tack för att du vill vara med och förändra framtiden för utsatta människor i
Swaziland.
Varma hälsningar från
Ann-Charlotte och Per-Olof Axelsson

Swish-gåvor kan nu ske till
Swish nr: 123 681 72 82

Följ oss på Facebook: Swaziaid
Hemsida: www.swaziaid.se
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