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Swazi Melody Quartet besöker Sverige 10-29 aug. 

 

 

 

 

 

 

 

De är fyra kompisar från Swaziland som gillar sång och musik. 

De kommer till Sverige på inbjudan av Swazi Aid.  

Under knappt tre veckor gör vi en insamlingsturné under namnet ”Vatten för Afrika”.  

Just nu är det klart med besök på 13 olika platser. (Se separat program) 

Programmet finns också på vår hemsida, www.swaziaid.se. 

De börjar på Frizon-festivalen och avslutar i Kalmar. 

Jag hoppas träffa många Swazi Aid-supporters under turnén. 

Lotta, jag och Lars-Göran Thåst reser med kvartetten. Lars-Göran kommer att sköta tekniken. 

Insamlingar kommer att ske till Swazi Aid´s vattenprojekt.  

Sponsorer har betalat kostnader för gruppens resa till Sverige.  

Det saknas några tusen kronor för kostnaderna när de är i Sverige. 

 Om du vill vara med och stötta arrangemanget så sätt in en gåva och ange ”Sponsring-SMQ”. 

 

Vattenprojektet fortsätter 

Vattenprojektets styrelse i Swaziland har fått in flera ansökningar från olika byar om att få en brunn i 

sin by. 

Vi har i år fått in gåvor för vattenprojektet så vi kan borra tre nya brunnar. Förberedelse för detta 

pågår och vi räknar med att borrning kommer att ske inom den närmaste tiden. 

Vi räknar också med att dra ledningar från befintliga brunnar för att nå nya befolkningsgrupper. 

 

 

Swazi Aid 

 

Swazilandshjälpen 
 

2017-08-02 

 

Gruppen består av (från vänster): 

- Sphephiso Tsabedze, 17 år  

  keyboard, sång 

- Sibongiseni Dlamini, 19 år, sång 

- Samkeliso Dlamini, 21 år, sång 

- Gugulethu Shongwe, 24 år, sång 



 

 

Arbetsresan i april 

I mars/april var Lotta och jag samt Annika och Lars-Åke Vissberger i Swaziland. 

- Vi besökte alla fadderfamiljer. Vi tycker det är viktigt med uppföljning och att få sitta ner med 

familjerna och samtala om deras situation. Kanske det finns något som vi kan göra för att 

förändra/förbättra deras situation. Vi skriver rapport från besöket som skickas till faddrarna i Sverige. 

- Vi träffade också de flesta av ungdomarna som med stöd från Swazi Aid går på yrkesutbildning på ett 

college eller universitet. 

- Under arbetsresan fortsatte vi med installation av regnvattentankar hos några av fadderfamiljerna 

- Vi hade också fått in öronmärkta gåvor till byggnation av två nya kyrkor i Hlane och Mgululu. 

Under tiden vi var där fick vi se båda kyrkorna komma så långt i bygg-processen att taken kom på plats. 

 

 

  

 

 

 

Sedan vi kom tillbaka till Sverige har vi fått in mer 

gåvor för stöd till de båda små församlingarnas kyrk- 

byggen. 

Under Juni putsades kyrkorna och golven gjöts,  

Även elinstallationer, fönster och dörrar blev klara. 

När vi får möjlighet så vill vi hjälpa till så att toalett- 

hus byggs samt att staket sätts upp runt tomterna. 

När staketet är klart kan man starta odling av grönsaker. 

Vatten finns sedan brunnar borrats av Swazi Aid under 2016. 

Bilden här bredvid togs i Mgululu i slutet av juni. Invigning av kyrkorna planeras till oktober. 

 

Ny student 

I april började Rebecca Magagula en tvåårig utbildning till  

rörmontör. Utbildningen är i Matsapha. 

För någon vecka sedan skrev hon att hon lärt sig att skarva  

kopparrör. 

Hon stortrivs med sin utbildning som kan ske med stöd av  

Swazi Aid. 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

 

Snart färdig barnmorska 

Sigcenelo Khumalu tar i oktober examen efter en fyra-årig 

utbildning till barnmorska. 

Teorin är klar och bara några veckors praktik återstår. 

Fantastiskt…..både för Sigcenelo och för famlijen i Sverige som 

stöttat Sigcenelo med hans studie-kostnader. 

Hittills har alla nya barnmorskor fått jobb inom några veckor.  

Vi önskar Sigcenelo lycka till i arbetslivet. 

Han drömmer om att spara ihop till en Sverige-resa. 

Kanske får vi snart se honom här i Sverige. 

 

  Aktuella projekt 

Vi är tacksamma för fortsatt stöd till: 

- Fadderbarn/familjer 

- Yrkesutbildning 

- Vattenprojektet 

- Kyrkbyggen (Hlane + Mgululu) 

- Ungdomslokaler i Mpofo 

- Sponsring av kvartettens kostnader 

  

 
 

Under hösten hoppas vi kunna bygga ett enkelt hus åt en familj som saknar ett hem. 

Det är en änka med två egna barn samt en föräldralös tonårstjej som hon tagit ansvar för. 

De har nu fått en tomt av hövdingen. När vi har resurser vill vi hjälpa familjen att få ett eget 

hus. 

 

 

 

 

 

 

Vi har flyttat från Götene till Bankeryd. Postadressen till Swazi Aid har därmed också flyttat  

till Bankeryd. Se ny adress nedan! 

 

 

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 

Störtloppsvägen 23 812-7995  0708-56 97 10 

564 34 Bankeryd 
 

Swish nr: 123 681 72 82 

Följande företag sponsrar Swazi Aids verksamhet: 

- Wänerstedt AB - Santek Kameraövervakning - Lennart Holm Rörkalkyl AB  

- Göteneds Fastighets AB - Edol AB - DR Maskin 

- Jättadalen Fastighets AB - Amphi-tech Service AB - Timmersdala Golvtjänst 

- Tomtens Lantbruk - Stena AB - XL Bygg Björka AB 

- Novaflex Inredningar AB - Stockshammar Inredning AB - Personsten i Hällabrottet AB 

- Timson Trikå AB - Lindström & Schagerström - Torghallen i Askersund AB 

- Mårtenssons Alltjänst - Ing.fa S Jansson AB - Åkessons Bil, Götene 

- Nya Musik, Jönköping - CLT Media, Götene 
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