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Kära vänner,

Tack vare er, privatpersoner, kyrkor och företagssponsorer:

Vattnet har kommit till byn
Lördagen den 23/4 var det en glädjens
dag i byn Chibini.
Man bor i ett av de mest drabbade
områdena för torkkatastrofen som
drabbat södra Afrika.
Här har man alltid fått gå flera km
till floden för att hämta vatten. Flodvattnet är inte rent, men man har tills
nu inte haft något val.
För första gången i historien finns
nu rent, friskt vatten, mitt i byn.
Kvinnorna dansade, jublade och sjöng. Inte undra på att de var glada. Det är ju oftast kvinnorna som får
stå för det tunga jobbet att bära hem 25-liters dunkarna från floden.
Jag önskar att alla ni som stöder Swazi Aid hade kunnat vara med i Chibini när vi hade vår
öppningsceremoni. Här fanns Moses Vilakati, ordförande för HUC:s Vattenkommitté samt pastorerna
Kunene och Tsabedze från vår samarbetspartner HUC (Holiness Union Church).

Fyra veckor av hårt arbete
Det har varit en månad fylld av hårt jobb, från
från morgon till sena kvällen.
Direkt efter vi anlänt började planeringen
för borrning av brunnarna. Vi hade möten
med de olika byarna. Ibland med byledningen och ibland med hela byn. Det är
viktigt att ett sådant här projekt förankras,
så att byn tar ansvar för brunns-installationen.
I varje by utses en lokal kommitté som har
ansvar i sin by. Alla hushåll betalar ca
10 kr/mån för drift och underhåll.
Här låter Moses Vilakati en av byns kvinnor smaka på vattnet.
Moses hade tagit semester för att under några veckor jobba tillsammans med mig.
När vi nu återvänt till Sverige är det han som har det lokala ansvaret för vattenprojektet.

Innan vi borrade anlitade vi en geologisk konsult för att undersöka var vi skulle borra.
I en by, Ntsinini, fann de inget vatten. Vi bad dem
åka dit en dag till för att söka, men resultatet blev
negativt. Då köpte jag ett paket ”svetspinnar”, och
med hjälp av dem lokaliserade jag två korsande
vattenströmmar. Jag markerade platsen och där
borrade vi sen nästa dag. På ca 40 meters djup
hittade vi mycket vatten som mer än nog räcker till
hela byn. Vilken lättnad det var när man såg hur
vattnet sprutade upp från borr-riggen.

Brunnsborrningen utfördes av en lokal firma som
jag haft kontakt med och anlitat vid tidigare
brunnsborrningar.
När borrningen är klar, påbörjas installation av
pump, ledningar, kablar, tank mm.
Vi har i samråd med by-ledningarna valt att i,
6 byar, installera en elektrisk pump samt ett litet
”vattentorn” med en tank på 10.000 liter.
Vid två borrhål blir det handpumpar.
Vi förberedde för att kunna borra i 8 byar. I projektet
samarbetar vi med Evangeliska Frikyrkan (EFK), som
finansierar ytterligare 4 brunnar.
Alltså omfattar hela projektet 12 st brunnar.
När vi lämnade Swaziland för drygt en vecka sedan var
Swazi Aids 8 brunnar borrade.
EFK har sedan fortsatt att borra resterande 4 brunnar.
Av Swazi Aids 8 brunnar är installationen klar i tre brunnar.
På måndag får jag offert för resterande arbete.
Ekonomin för vattenprojektet
På plats i Swaziland fortskred dagarna i ett högt tempo.
Sista veckan när vi fått första brunnen installerad och klar,
insåg jag att kostnaden per brunn översteg vad jag hade beräknat. I stället för 35.000 kr/brunn hamnar vi
på ca 55.000 kr. Alltså en total ökad kostnad med ca 160.000 kr.
Med ett i det närmaste tömt bank-konto tvingas vi skjuta på installationen av en eller två brunnar.
Jag hoppas självfallet att vi snart kan ge klartecken även till de sista installationerna.
Den största delen av projektet har finansierats av företag. Känner du något företag som du tror skulle
vilja vara med att sponsra till projektet så prata med dem eller meddela mig.
Jag vill här, till givare och sponsorer, förmedla den tacksamhet som vi mött från byinvånarna.

Följande företag sponsrar Swazi Aids verksamhet:
- Wänerstedt AB
Santek Kameraövervakning
- Göteneds Fastighets AB
Edol AB
- Jättadalen Fastighets AB Amphi-tech Service AB
- Tomtens Lantbruk
Stena AB
- Novaflex Inredningar AB Stockshammar Inredning AB

Övriga projekt
Lotta och jag hade också hjälp av Lars-Åke Vissberger och Tommy Byström med oss i två veckor.
Utöver vattenprojektet jobbade de bl.a. med att installera hängrännor och regnvattentankar.
Genom vårt fadderbarns-projekt stöder vi drygt 20 familjer. Utöver ekonomiskt stöd vill vi, när vi har
möjlighet, göra andra insatser för dessa familjer. Det kan t.ex. vara att bygga ett enkelt hus eller en toa.
Det kan också gälla att inhägna familjens åkrar så de kan odla.
Under detta besök installerade vi fem regnvattentankar och kompletterade ytterligare en.
Vi byggde två toaletter och byggde färdigt ett påbörjat hus åt en änka och hennes barn.

Vi besökte alla fadderbarns-familjer. Det tar ganska mycket tid men är viktigt för uppföljning av
familjernas situation. Här försöker vi lyssna in familjernas problem och behov. Ni skulle se hur ögonen
lyste på Bakesile, vår nya fadder-flicka. När vi kom fick vi veta att hon inte ägde några skor. Vi tog
henne till affären och skaffade skol-skor åt henne. Dessutom fick hon ett par sport-skor.
Resan gav väldigt många upplevelser och intryck,
som jag inte kan förmedla här:
- T.ex. besöket hos hälsovårdsministern.
- Besök i olika lokala församlingar på söndagarna.
- Uppföljning av olika kyrkbyggen, t.ex. den stora kyrkan
i Nyakatfo som de hoppas kunna inviga vid vårt nästa besök
- Avskedspartyt i trädgården, sista kvällen i solnedgången.
Vi kommer gärna till dagledigträffar, eller varför inte en Café-kväll för Swazi Aid, och berättar mer.

Ann-Charlotte och Per-Olof Axelsson
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