
 

INFO-blad nr 12 
Hej vänner, 
 

Här kommer en hälsning med lite uppdatering om vår planering. 

Jag skrev i januari om den torkkatastrof som drabbat Swaziland samt om planerna på 

brunnsborrning och att vi lokaliserat tre byar med vattenbrist.  

Brunnsborrningsprojektet har växt sedan dess. Responsen har varit otrolig. 

- Konserten i Trollhättan gav 20.000 kr 

- Församlingar, företag och privatpersoner har gett pengar. 

- EFK har fått fram pengar till fyra brunnar. 

- Företag kan sponsra en vattenbrunn (motprestation blir annons- 

  utrymme på Swazi Aids hemsida och Info-blad 

- Igår fick jag samtal från ett företag som sponsrar 2 brunnar 

- Flera företag är på gång….. 

Den 29/3 åker Lotta och jag till Swaziland. Två veckor får vi hjälp av 

Lars-Åke Wissberger och Tommy Byström. Jag hoppas att vi under 

vårt besök kan borra många brunnar. Jag har bokat en brunnsborrnings- 

firma som startar den 6/4. Vi borrar sen så länge vi har pengar. 
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Lördag 19/3, kl 18.30 är du välkommen till 

Café-kväll i Korskyrkan i Götene 

Det blir information om brunnsborrning och 

Swazi Aids övriga projekt samt om planerad 

gruppresa till södra Afrika i november 2016. 

Följande företag sponsrar Swazi Aids verksamhet: 

   

 

 



 

Nytt hus år systrarna Mamba 

I november besökte vi de föräldralösa systrarna Mamba. Sedan föräldrarna dog för fem år sedan 

har de bott själva utan vuxenstöd. Den äldsta systern som är 21 år har också fått två små barn, 1 år 

samt nyfödd. Lillasystern är 15 år och går i skolan. Deras ”hus” var ett ruckel byggt av grenar, 

stenar och lera samt med jordgolv. 

De hade i stort sett inga husgeråd utan kokade i en konservburk. Deras hem var en misär. 

Nu har vi ordnat så att de fått ett vuxenstöd från HUC, vår systerkyrka. De får också nu pengar  

från Swazi Aid till mat mm varje månad. 

Vi beslöt omgående att bygga ett enkelt hus åt dem. Huset var färdigt för inflyttning i januari. 

Huset har utrustats med regnvattentank så de också kan ha rent vatten en stor del av året. 

 

 

 

 

 

Nyligen hölls årsstämma för Swazi Aid. Då kunde vi i tacksamhet blicka tillbaka på ett år fyllt 

med utmaningar och engagemang.  

Verksamhetsberättelsen för 2015 bifogas. 

Styrelsen för 2016 består av Per-Olof Axelsson, Ann-Charlotte Axelsson, Stig Wänerstedt samt 

Mikael Hansson. Mikael Hansson som är nyvald, har en bakgrund från Swazilandshjälpen. 

Swazi Aid + Swazilandshjälpen = Sant 

Från och med 2016 ingår Swazilandshjälpens  

verksamhet i Swazi Aid. Swazilandshjälpen har  

sina rötter i Trollhättan-Vänersborgs Blåbandsförening.  

Man har bl.a. varit med och stöttat uppförandet av ett  

familjehem för föräldralösa barn, Mayenjane i östra  

Swaziland. 

Hemmet är nu färdigt och möblerat. Husmamman finns på plats. Snart flyttar barnen in. 

Nu söker vi faddrar som vill vara med bekosta verksamheten genom att bli månadsgivare. 

Anmäl dig via mail, till Swazi Aid eller till Mikael Hansson, h_mikael_hansson@yahoo.com 

Gåvor som avser familjehemmet märks ”Mayenjane”. 

Ett varmt tack till dig/er som på olika sätt stöder Swazi Aids arbete. 

Tack för att du vill vara med och förändra framtiden för utsatta människor i Swaziland.  

Varma hälsningar från 

Ann-Charlotte och Per-Olof Axelsson 

Följ oss på Facebook: Swaziaid  

Hemsida: www.swaziaid.se                       Email: peo@swaziaid.se 

 

Swazi Aid Bankgiro  Telefon 

Idungatan 12 812-7995  0708-56 97 10 

533 33 Götene 
 

Swish nr: 123 681 72 82 
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