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För tre veckor kom vi hem efter fem veckor i Afrika. Vi jobbade med olika projekt såsom uppföljning
av brunnsborrnings-projektet, installation av regnvattentankar, färdigställande av kyrkan i Nyakatfo
samt besök hos fadderbarns-familjer och studenter.

Invigning av vattenprojektet
Det var med spänning vi kom till
Swaziland. Jag hade inte varit där
sedan april när vi borrade brunnar i
8 byar. Nu var frågan om allt fungerade.
Redan första dagen besökte vi Mgululu.
Vilken känsla att se hur folket i byn
samlades vid byns gemensamma kran.
Några av kvinnorna sjöng och dansade en
glädje-dans.
De närmaste dagarna besökte vi samtliga
byar där vi borrat.
Överallt möttes vi av samma sprudlande glädje över att de nu har rent vatten mitt i byn.
Lördagen den 5 november deltog vi i en stor invigning av vattenprojektet.
Invigningen hölls vid Khupuka, där vi 2012 hjälpt till att bekosta plåttaket till kyrkan.
Själva invigningen hölls i stora tält som hyrts in. Två ministrar, hövdingar och parlaments-ledamöter
fanns på plats. EFK:s regionledare, Andreas Dagernäs deltog också liksom representanter för alla byar
där vi borrat. Mycket trevligt fanns på programmet. Jag fick ett nytt namn: Mlandvo, som betyder: ”Han
som ändrade historien”. Det har vi verkligen gjort tillsammans.
I Luphikweni var det dyrt att få fram el.
Vi bestämde då att installera en solcells-driven pump.
Installationen pågick samtidigt med invigningsceremonien. Det blev lördag kväll innan allt var klart.
På söndag eftermiddag när vi besökte platsen hade
pumpen startat och fyllt den 10.000 liter stora tanken
så den rann över.
By folket kom och vi öppnade kranen. Nu finns det
vatten också i Luphikweni.
Efter lång väntan fick jag för två veckor offert Den första månaden har anläggningen fungerat
klanderfritt utan någon dags avbrott.

Vi förberedde, med möten i två nya byar, för fortsatt borrning. Två veckor efter vi lämnat Swaziland så
borrade vi två nya brunnar. Det är Pingstkyrkan i Halmstad som gett oss bidrag till detta.
Forsatt utveckling av vattenprojektet kan bestå i borrning av flera brunnar, men det kan också bli så att
vi drar vattenledningar från befintliga tankar och anlägger flera kranar där folk kan hämta vatten.
Allt beror på tillgängligheten av ekonomiska medel.

Regnvattentankar
I ett 10-tal hem har vi under året installerat regnvattentankar. Om man har långt att gå efter vatten så är det en
befrielse att ha vatten i hemmet. Det är framför allt våra
fadderbarnsfamiljer som fått del av det stödet.
De tillhör de fattigaste och skulle inte kunna bekosta en
regnvatten-installation själva. Kostnaden är ca 5.000 kr/hem.
Nu i oktober installerade vi två st tankar. När vi då var hos
familjen Magagula för att installera tank så bjöd frun in oss
att se deras hus. Tänk dig en tre-barnsfamilj som bara äger
en säng. Det var allt i möbel-väg. Ett par dagar senare åkte
Lotta dit med ett köksbord med stolar. Frun grät av glädje.
Hon berättade att hon drömt om att någon gång i livet kunna köpa ett bord.

Invigning av kyrkan i Nyakatfo
Under ett par veckor hjälpte vi till att färdigställa
kyrkan i Nyakatfo. Framför allt var det Bo Engström
och Lars-Göran Thåst som lade in ca 300 m² klinker
på golvet. Jag köpte också in alla dörrar som
installerades av han som vi kallar ”dörrmannen”.
En toa byggdes och stolar köptes in.
Kyrkan rymmer ca 250 personer.
Söndagen den 6 november var det en stor invigningsfest.
Under sång vandrade vi först tre varv runt kyrkan.
Jag hade förmånen att klippa bandet utanför dörren och förklara kyrkan invigd.
Det var mycket sång och dans och många tal. Fyra timmar senare var det dags att äta den tillagade
maten. Köks-personalen hade jobbat hela natten med att koka kött och göra sallader.

Examensfest för Ntokozo
Vi hade förmånen att delta i Ntokozo´s examensfest.
När vi lärde känna henne var hon en lite blyg föräldralös
flicka som växt upp hos mormor. Vi har sett till att hon
först kunde avsluta den vanliga skolan och de senaste tre
åren har hon med stöd av Swazi Aid läst ekonomi.
Nu fick vi glädjas tillsammans. Nu har hon fått sitt första jobb.

Examen för Gugu
Vi lärde känna Gugu för fyra år sedan. Jag kommer aldrig att glömma när hon
berättade familjens historia. Pappan hade dött. Pappans bröder ville bli av med
Gugu´s familj. En dag tog de bort takplåtar och fönster på familjens hus.
Gugu berättade att ”den natten grät mamma hela natten”.
Nu är de våra närmaste grannar och vi har hjälpt dem få ett nytt hus med el och
vatten. I November hade Gugu examen för en teckenspråks-utbildning.
Samtidigt läser hon ekonomi på universitetet med stöd av Swazi Aid.

Nya studenter får studiebidrag
Vi har nu 10 ungdomar som studerar med stöd från Swazi Aid. Troligen blir det ytterligare två st i
augusti när universitets-året börjar.
Varje månad betalar vi ut för skolavgifter, hyra, mat och personliga kostnader.
Genom vårt stöd får de en chans till yrkesutbildning.

Fadderbarn/familjer
Det är nu ca 25 familjer som får regelbundet stöd.
De föräldralösa systrarna Mamba kommer nu att få ett extra stöd.
Vi ser till att montera staket runt deras åkrar. Detta krävs för att
de skall få behålla ”sin” mark. Det krävs också för att de skall
kunna odla. Vi hyr en traktor som plöjer och betalar utsäde och
konstgödning. För första gången sedan föräldrarna dog för sex år
sedan kan de nu odla i år.
Du kan bli månadsgivare, 200 kr/månad, för en familj.

Aktuella behov
- Vattenprojektet. Vi vill fortsätta att utveckla detta. Vi söker sponsorer till detta. Prata med företagare
du känner!
- Stöd till yrkesutbildning. Varje månad betalar vi ut minst 10.000 kr i studiestöd.
Välkommen att bli månadsgivare med valfritt belopp.
- Regnvattentankar. Vi vill fortsätta att installera i fler hem. Kostnad ca 5.000 kr/st
- Ny förskola i Mavula. Förskolan i Mavula hade 43 barn vid vårt besök. De har ingen toalett och deras
lilla enkla hus är alldeles för litet och slitet. Vill stötta dem under 2017. Först genom att bygga en toa
och senare bygge av ny förskola när ekonomin tillåter.
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
- Timson Trikå AB
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