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I morgon reser vi till Swaziland för en ny arbetsresa. Det är Lotta och jag samt Annika och Lars-Åke
Vissberger som reser. Vi kommer att jobba med olika projekt såsom uppföljning och planerad utökning
av brunnsborrnings-projektet, installation av regnvattentankar, stöd till två påbörjade kyrkbyggen i
Mgululu och Hlane. Det blir också uppföljning och träff med våra 15 studenter och 25 fadderbarnsfamiljer. Flera av studenterna är nya fr.o.m. 2017.

Årsmöte för Swazi Aid
För två veckor sedan hade vi årsmöte för föreningen Swazi Aid.
2016 har varit ett fantastiskt år. Tänk att vi tillsammans kunde verkställa borrning av brunnar i tio byar.
Tusentals människor har nu tillgång till rent vatten.
Årsberättelsen som finns att läsa på vår hemsida, www.swaziaid.se, berättar bland annat att antalet
privata gåvogivare har mer än fördubblats till 165 under 2016. Vi har också fått stöd från 11
församlingar och 12 företag.
Inkomsterna har ökat med 309 % till 1.034.000 kr.
Genom att föreningen inte belastas av några administrativa kostnader kunde alla intäkterna
omvandlas till olika biståndsprojekt.
Antalet sponsrande företag har ökat under 2017 så nu finns 18 företag på listan på vår hemsida.

Skänkta tavlor
Av konstnären Gösta Berg från Örebro har Swazi Aid erhållit sex st oljemålningar. Gösta har varit i
Sydafrika och Swaziland och hämtat motiven där. Tavlorna finns för försäljning. Lägsta pris är 4.000
kr/tavla. Anmäl intresse om du vill köpa en tavla. Du kan läsa om Gösta på internet.
Två tavlor är sålda och fyra finns kvar:

Swazi-kvinnor

Lejon i Krugerparken

Kudu och giraff

”Stork-spöken” i
Krugerparken

Bygge av toa vid förskolan i Mavula
I Mavula finns en förskola med 48 barn. Förskolan ligger alldeles bredvid Mavula Primary School.
Skolan är en av de skolor som startats av missionen och där vår systerkyrka, HUC, nu är huvudman.
Förskolan har saknat toa och det har ju inte varit så hygieniskt att barnen springer ut i gräset och gör sina
behov. I början av 2017 beslöt Swazi Aid att bygga en toa för förskolan. Föräldrarna har gjort mycket av
det praktiska. Nu i veckan var toan klar och barnen stod i kö för att få prova den.

Toan målades i förra veckan av
ett gäng glada volontärer från
Götabro Kursgård.

Aktuella projekt
Inför resan till Swaziland vill jag gärna lyfta fram några aktuella behov:


Utökning av vattenprojektet
Det kan ske genom borrning av flera brunnar. Det kan också ske genom att vi ansluter en
vattenledning som sen grävs ned och leds till nästa by. Många av våra brunnar ger mycket vatten
som räcker till fler byar. Vi har i dagsläget fått in gåvor så att vi kan borra en ny brunn.
En brunn kostar ca 50-60.000 kr.



Installation av flera regnvattentankar
Förra året installerade vi 7 st. regnvattentankar hos olika utsatta familjer med lång väg att gå
efter vatten. Vi kommer att fortsätta att sätta upp fler regnvattentankar. Tanken ger familjen
vatten under större delen av året.
En installation kostar ca 5.000 kr.



Stöd till yrkesutbildning
Vi har i år ökat antalet studenter. Nu är det 15 st som kan studera och få en yrkesutbildning tack
vare ekonomiskt stöd från Swazi Aid. En student kostar 15-25.000 kr/år.



Antalet fadderbarns-familjer ökar
Vi har nu 25 familjer som får stöd. Faddrarna i Sverige betalar (minst) 200 kr/månad och
barn/familj. Varje gång vi är i Swaziland försöker vi besöka fadderbarnsfamiljerna.



Stöd till kyrkbyggen.
Vår systerkyrka, HUC, är duktiga att starta nya församlingar.
Så snart det är möjligt vill man ha en enkel kyrka där man kan samlas.
Inte bara för söndagsskola och gudstjänster utan kyrkan blir också hela byns samlingsplats.
Där kan man samlas och få del av information från myndigheterna eller kanske utbildning i
hygien från den besökande sjuksköterskan.
Under 2017 vill HUC bygga två nya kyrkor i Hlane och Mgululu. Kyrkorna blir 12x7 m.
Arbetet i Hlane startade för två veckor sedan och idag gjuter man grundsulorna.
Swazi Aid har fått in en del öronmärkta gåvor för dessa kyrkor och vi kommer under arbetsresan
att bygga så långt vi kan med de medel vi har. Kanske kan vi få upp väggarna men pengar till
taken saknas.
Vid kyrkan i Mpofo finns en halvfärdig byggnad som påbörjades för flera år sedan. Det skall bli
ungdomslokaler. Brist på pengar har gjort att projektet har stått still.
Vi skall nu under resan försöka att se till att taket kommer på plats.
För ungdomar som växer upp på landet finns nästan inga fritidsaktiviteter utöver fotboll.
Med en ungdomslokal öppnas möjligheten att aktivera ungdomarna på olika sätt.

 Swazi Melody Quartet
I augusti kommer vi att få besök av fyra ungdomar
från Swaziland. Vi ordnar en turné där de får medverka och där vi också får informera om Swazi Aid.
De är i Sverige 12-28/8.
Om du önskar besök i någon kyrka eller sommargård
så kontakta mig.
Du kan lyssna till dem på Youtube. Sök ”Swazi Aid”
på Youtube så hittar du deras sånger där.
Du vara med och sponsra deras besök så att alla insamlingar kan gå till nya vattenprojekt.
Jag räknar med att besöket kommer att kosta ca 40.000 kr. Vi har hittills fått in 10.000 kr.
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
- Lindström & Schagerström
- Mårtenssons Alltjänst

- Lennart Holm Rörkalkyl AB
- DR Maskin
- Timmersdala Golvtjänst
- XL Bygg Björka AB
- Personsten i Hällabrottet AB
- Torghallen i Askersund AB

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
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