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7 av våra byar har nu fått vatten 

Jag vill uppdatera hur det gått med 

vårt vattenprojekt. 

I april borrade vi brunnar i 8 byar. 

Det har sedan tagit viss tid, att vid 

varje borrhål bygga ett litet pumphus,  

installera pump, vattentank och tapp- 

kran mm. Det som i vissa fall tagit  

längst tid har varit att få elbolaget att  

ansluta el till anläggningen. Sedan ca 

två månader är allt klart i sju byar. 

I den sista byn är hela installationen klar och väntar på elanslutning. 

Efter lång väntan fick jag för två veckor offert från el-bolaget. Anslutning av sista brunnen skulle kosta 

70.000 kr. De tidigare brunnarna kostade ca 3.000 kr/st. Nu var det 1.800 m högspänningsledning som 

skulle dras mm. Då vi inte har de pengarna har vi avvaktat med beställning. 

Jag har nu istället beställt en pump som drivs av solceller. En soldriven anläggning blir ca 30.000 kr 

billigare. De solceller som säljs nu är mycket effektiva och producerar viss el även när det är mulet.  

Med en solcells-anläggning får vi erfarenheter inför framtida installationer. Om ca två veckor skall den 

sista brunnen vara i drift.    

 Torkan fortsätter - nya brunnar 

   Torkan i södra Afrika fortsätter. Den ”normala”  

  torrperioden går mot sitt slut. Normalt börjar det   

  regna i oktober. De senaste två åren har regnen  

  nästan helt uteblivit. I huvudstaden, Mbabane har  

  man stängt av vattnet i ledningarna. Dammen som  

  normalt förser staden är tom. Folk hämtar i stället  

  vatten från tankbilar. Flera hundra tusen människor  

  är i behov av akut matutdelning. 

  Swazi Aid hjälper några familjer med regelbunden  

  matutdelning.  

  Vi har nyligen fått besked om bidrag till att borra 

två brunnar. Behoven är stora, men ekonomin styr vad vi kan göra.  

Innan årets slut räknar vi med att ha borrat brunnar i 10 byar.  

Hjälp oss hitta sponsorer så vi kan fortsätta borra brunnar, så vi kan ge livgivande vatten till 

ännu fler. En brunn kostar ca 50.000 kr. 
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Nya studenter får studiebidrag 

Vi har nu 9 ungdomar som studerar med stöd från Swazi Aid.  

Varje månad betalar vi ut för skolavgifter, hyra, mat och personliga 

kostnader. Genom vårt stöd får de en chans till yrkesutbildning. 

Mandisa Mamba (bilden) 

Hon skrev ett brev och berättade om sin situation. Hon har växt upp hos 

mormor tillsammans med syskon och kusiner. Föräldrarna ”dumpade” mig  

hos mormor, skrev hon. Hon hade blivit antagen till universitetstudier men 

mormor saknar pengar till skolavgifter. Nu i september påbörjade hon sin 

lärarutbildning. Swazi Aid bekostar skolavgifterna. 

Bheki Sibiya (bilden) 

Bheki har växt upp hos mormor och morfar. Föräldrarna dog tidigt i 

Aids. Mormor och morfar har fått ta hand om ca 12 barnbarn då tre 

döttrar dött och lämnat barnen föräldralösa. 

Bheki har ett jobb i en affär. Lönen är ca 500 kr/månad, vilket inte  

räcker långt. Nu är han antagen till en lärarutbildning som börjar i 

januari 2017. Han saknar helt möjlighet att finansiera sin utbildning. 

Med bidrag från Swazi Aid kan han få sin dröm uppfylld.  

Fadderbarn/familjer 

Det är nu ca 25 familjer som får regelbundet stöd. 

Behoven är olika. Det kan saknas en skoluniform. Kanske har 

barnet inga skor och har en lång väg att gå till skolan. Kanske saknas 

pengar till mat. Hos några av familjerna har vi gett bidrag till en toalett. 

Hos de allra mest utsatta har vi byggt ett litet hus. 

I april installerade vi regnvattentankar hos flera familjer. Det gör att  

familjen kan ha vatten många av årets månader. 

Du kan bli månadsgivare, 200 kr/månad, för en familj. 

Familjehemmet Mayenjane 

Under vårt besök i familjehemmet Mayenjane i våras  

träffade vi Maria Dlamini som utsetts att vara ställ- 

företrädande mor för de åtta barn som ska flytta in.  

Fem pojkar och tre flickor har nu utsetts av de sociala  

myndigheterna. De har redan besökt Mayenjane för 

inskolning och kommer att flytta in inom kort. 

Du kan vara med och stödja driftskostnaderna för 

Mayenjane genom att vara månadsgivare.  

 

Kyrkbygge i Nyakatfo 

Under några år har vi följt den lilla församlingens strävan att bygga en ny kyrka.  

Den gamla kyrkan är alldeles för liten. Termiterna har ätit upp takstolarna. 

Nu bygger man en kyrka som rymmer hela byn. Det är viktigt att det finns en samlingsplats i byn.  

Kyrkan kan också användas av olika myndigheter för utbildning och information etc. 

Församlingens problem är att det inte finns någon som har en anställning med regelbunden lön. 

Det gör att bygget går långsamt.  

 

 

 

 

 



 

Ledare för församlingen i Nyakatfo är Margret Du Pond.  

Många som varit med på våra resor till Swaziland har  

lärt känna Margret. Hon kämpar nu med att få fram  

pengar till el-installation, målning och inredning. 

Du kan vara med att hjälpa församlingen att bygga  

färdigt kyrkan. Vi förmedlar din gåva. 

Invigning av kyrkan planeras till söndag den 6/11. 

Nya resor till Swaziland 

- Arbetsresa, 14/10 – 1/11. Vi är fyra st som reser. Vi kommer bl.a. att hjälpa till med att färdigställa  

kyrkan i Nyakatfo med golvläggning. Jag kommer att följa upp vattenprojektet och förbereda för nya 

brunnar. Vi kommer att installera fler regnvattentankar samt träffa fadder-familjerna och universitets-

studenterna.  

- Gruppresa, 31/10 – 18/11. Vi är 13 st som besöker Swaziland och Sydafrika 

Aktuella behov 

- Vattenprojektet. Vi behöver få in ca 30.000 kr till solpumps-installationen i by nr 8.  

- Stöd till yrkesutbildning. Varje månad betalar vi ut ca 10.000 kr i studiestöd.  

  Välkommen att bli månadsgivare med valfritt belopp. 

- Kyrkbygget i Nyakatfo. Vi förmedlar gåvor som avser: 

     Målarfärg (en 20-liters burk kostar 750 kr, 15 st behövs) 

  Klinkerplattor till golvet, 250 m². Plattorna kostar ca 115 kr/m² 

  Stolar kostar 50 kr/st. De behöver 150 st 

 

 

 

 

 

  

 

 OBS! 

Vi kommer gärna till dagledigträffar, eller varför inte en Café-kväll för Swazi Aid, och berättar mer. 

 

Ann-Charlotte och Per-Olof Axelsson 

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 

 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 

   

 

 

 

Lördag den 8 oktober, kl 18.00 

Café-kväll i Korskyrkan i Götene 

Information, bilder, fika   -  Välkomna! 

http://www.swaziaid.se/
mailto:peo@swaziaid.se

