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Swazi Melody Quartet gjorde succé
I augusti hade vi besök av Swazi Melody
Quartet, fyra ungdomar från vår
systerkyrka, HUC i Swaziland.
Under 19 dagar gjorde vi en insamlingsturné för vårt vattenprojekt.
Turnén blev en succé med en stor
respons på de platser som besöktes.
250.000 kr gav turnén vilket innebär att
flera nya brunnar nu kan borras.

Vattenprojektet fortsätter
Planering pågår för borrning av nya brunnar. Geologisk undersökning är beställd för att fastställa
lämpliga platser för borrning.
Vi räknar med att borra brunnar i åtminstone 6 byar i år. De första tre borras nästa vecka.
Dessutom kommer vattenledningar att anläggas från befintliga brunnar till nya folkgrupper som bor i
närheten.

Ny Arbetsresa
Imorgon, den 15:e november reser vi till Swaziland på en ny arbetsresa. Vi är fem st som följer med:
Lotta och jag, Birgitta Wirefeldt (som jobbat vid Emkhuzweni Health Centre i många år), Ann-Christine
Johansson och Majlis Bertilsson.
Under besöket kommer vi att:
- Planera för utökningen av vårt vattenprojekt.
- Besöka fadderfamiljer. Under 2017 har vi fått flera nya fadderbarn/familjer. Totalt finns nu 30
barn/familjer med i vårt fadderbarns-program. Flera av dem lever i en extremt utsatt situation utan en
acceptabel bostad.
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.
- Träffa de ungdomar som med stöd från Swazi Aid går på yrkesutbildning på ett college eller
universitet.

Vi gläds med Machawe Shiba som avslutat sin IT-utbildning samt Sigcenele Khumalu som inom några
veckor är färdig sjuksköterska.
Vi kommer också att, första gången, träffa Hlengiwe, en tjej som nu läser med stöd från Swazi Aid.
- Delta i invigningen av de två nybyggda kyrkorna i Mgululu och Hlane.
Invigning av båda kyrkorna sker den 25/11. Om möjligt direktsänder jag live på facebook.

Några projekt-bilder
Tack vare öronmärkta gåvor har vi gett ekonomiskt stöd till kyrkorna i Hlane och Mgululu.
Vi har också gett bidrag till färdigställande av ungdomslokaler i Mpofo.

Kyrkan i Mgululu

Ungdomslokalerna i Mpofo

Aktuella projekt
Under hösten hoppas vi kunna bygga minst ett enkelt hus åt en utsatt familj som saknar ett
hem. Om vi har resurser vill vi hjälpa fler att få ett enkelt, men riktigt hus.
Många bor i ”ler-ruckel” som kan rasa vid en regn-storm. Ett hus kostar ca 30.000 kr.
Vi stöder också familjer som saknar en toa. En toa kostar ca 5.000 kr att bygga.
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
- Ing.fa S Jansson AB
- Nya Musik, Jönköping
- CLT Media, Götene

- Lennart Holm Rörkalkyl AB
- DR Maskin
- Timmersdala Golvtjänst
- XL Bygg Björka AB
- Personsten i Hällabrottet AB
- Torghallen i Askersund AB
- Åkessons Bil, Götene
- Br Bertilsson Hb, Götene

Om ditt företag vill vara med och sponsra vårt arbete så kontakta mig.
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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