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Hej vänner,
För några veckor sedan kom vi hem från Swaziland.
Jag vill nu informera en del från den resan.

Torka-vattenbrist-matbrist
Normalt börjar regnperioden i september. I oktober
brukar man plöja och så majs. I år uteblev regnen
både i september, oktober och november. Ja det kom
ett par skurar i slutet av november, men inte tillräckligt
för att plöja. Nu i början av december har det regnat så
att en del har kunnat plöja. Men det är sent. För sent
anser många. Även förra året blev det dålig skörd.
Många hem saknar därför nu både mat och utsäde.
Redan nu är mer än 100.000 personer i behov av
katastrofinsatser. I mars väntas det ökat till 200.000 personer.
Torkan har också inneburit att floderna torrlagts.
De som är beroende av att hämta vatten i floden har nu stora problem.
Tillsammans med EFK:s representant reste jag en dag till de mest torkdrabbade områdena. Vi såg
flera kor som dukat under i torkan. Vi besökte tre byar där man saknar rent vatten. De får gå 5 km
till floden som nu är uttorkad.
- EFK har nu beslutat starta med matutdelning i dessa tre byar.
- Swazi Aid och EFK samarbetar nu för att borra efter vatten i de tre byarna.
Tillsammans söker vi hitta ekonomiska medel för dessa vattenprojekt.
Att borra en brunn kostar ca 30.000 kr inkl en handpump. Eventuell installation av elektrisk pump
och vattentank kostar ytterligare ca 30.000 kr.

Fadderbarns-familjer
Vi har nu 15 fadderbarn/familjer med stöd från

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

faddrar i Sverige.
Många utsatta barn i Swaziland behöver
Denna gång besökte vi så många familjer som vi
vårt stöd. Ge ett barn en framtid!
hann med:
Tuba, 6 år. Hon har nu slutat årkurs 1 med strålande betyg. Hon blev nr 3 av klassens 45 elever.
Muhle, 11 år. I hennes hem har Swazi Aid nyligen byggt en toalett som förbättrar familjens hälsa.
Nonhle, 6 år. Bor med sin syster och kusin hos mormor. Föräldrarna är döda. Nytt fadderbarn.
Vukile, 15 år. Mamma som är änka bakar bullar som hjälp att försörja sig och sina fyra barn.
Tembelihle, 10 år. För ett år sedan byggde vi ett hus åt familjen, mamma med tre barn.

Setsabile, 8 år. Yngst av 8 barn. Pappan dog för 5 år sedan. Hämtar vatten i floden, 5 km bort.
Glädjen lyste i hennes ögon när hon nu fick träffa sina faddrar från Sverige.

Många av fadderfamiljerna saknar tillgång till rent vatten.
Under 2016 kommer vi att göra små vattenprojekt hos ett antal av fadderfamiljerna.
Stuprännor och vattentank på 5.000 l kommer att inköpas. Då kan man klara sig med regnvatten
under en stor del av året.

De föräldralösa systrarna Mamba
Vi besökte systrarna Nomkhosi, 21 och Nontobeko, 15 år.
Sedan föräldrarna dog för fem år sedan har de levt
ensamma i stort sett utan något vuxenstöd.
Nomkhosi har fått två barn, 1 år och en nyfödd.
Rucklet de bor i är byggt av grenar och lera och kan
rasa när som helst.
De saknar det mesta, t.ex kokkärl, husgeråd mm.
För att förändra flickornas situation bestämde vi:
- HUC, den lokala kyrkan utser någon som kan vara
ett stöd för tjejerna.
- Tjejerna får ett månatligt stöd till mat mm.
- Vi bygger ett hus och en toalett åt systrarna.
- Det blir också en 5.000 l vattentank för regnvatten.
Vi började bygga för en vecka sedan.
Alldeles nyss fick jag bilden som visar att väggarna nu
är klara. I morgon börjar takjobbet.
Huset kostar ca 25.000 kr. Idag när jag skriver detta
saknas ca 8.000 kr till husbygget. Vill du vara med?
Vi hoppas också kunna utrusta hemmet med det viktigaste.

Stipendier för yrkesutbildning
Vi träffade också de flesta ungdomar som får ekonomiskt stöd av Swazi Aid till sin utbildning.
Vi har i år stött 7 ungdomar. Varje månadsskifte betalar vi 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 samtliga ungdomar
som vi lovat.
Jag träffade också Clement som är färdig el-ingenjör. Nu har han ett lärlingsjobb. Om ett år
skriver han sin examen och får sitt yrkes-certifikat. Han har fått sin utbildning genom Swazi Aid.

Stöd till byggnation av ny kyrka
I Nyakatfo bygger man en stor och rymlig kyrka
som ersätter den 30 år gamla mindre kyrkan.
Det var nu dags för tak, men pengar saknades.
Swazi Aid hade fått in riktade gåvor på 60.000 kr till
detta projekt. Jag kunde hjälpa till att köpa
takstolar och se till att en byggfirma slutförde
takarbetet. På min sista arbetsdags kväll kunde jag
glatt konstatera att takstolarna kommit på plats.
Ett par dagar senare var också takplåten monterad.

Konsert för Swaziland
Den 13 februari kommer det att bli en konsert-kväll i Pingstkyrkan i Trollhättan.
Ett 10-tal olika sång- och musikgrupper medverkar med start kl 17.
Det blir en helkväll med sång, musik och information om arbetet i Swaziland.
Insamling kommer att ske till Swazi Aids projekt i Swaziland.
Man får också möjlighet att anteckna sig som ny fadder.
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.

Jag vill uppmuntra dig, om du har möjlighet,
att ge en julgåva till Swazi Aid.
Om du funderar på vad du skall köpa i julklapp
till någon som redan har det mesta…..
……………Köp ett GÅVOBEVIS………...
Vi mailar eller skickar med posten ditt Gåvobevis.
Ett varmt tack till dig/er som på olika sätt stöder Swazi Aids arbete.
Ditt/ert stöd gör att vi kan fortsätta vårt engagemang för Swaziland.
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

Swazi Aid
Idungatan 12
533 33 Götene

Bankgiro
812-7995

Email: peo@swaziaid.se

Telefon
0708-56 97 10

