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Swazi Aid bygger hus 

I Swaziland lever 69 % under FN:s fattigdomsgräns. Landet är ju också hårt drabbat av HIV/Aids. 

Många familjer saknar det mesta av det som vi i Sverige anser nödvändigt.  

Om man saknar en trygg och säker bostad blir livet tufft. Swazi Aid har under flera år, i takt med vad 

ekonomin tillåtit, byggt nya enkla hus åt utsatta familjer. Kostnad: ca 45.000 kr/hus. 

Under februari/mars byggde vi två nya hus. 

Den ena familjen, en änka med fyra barn, bodde i ett enkelt litet hus på ca 12 m². ”Huset” saknade 

fönster, hade jordgolv, läckande tak och en trasig dörr.  

 

 

 

 

 

 

Vi byggde ett nytt hus med ett rum på 25 m² samt ett litet kök och tvätt-rum. Vi installerade regn-

vattentank och byggde färdigt en påbörjad toa. Vi renoverade också deras gamla ”hus”. Husen ligger 

alldeles bredvid el-ledningen så vi installerade el. Detta blir en otrolig förändring i deras liv. 

Familjen saknar det mesta och har bara en säng. Kanske kan vi senare hjälpa dem med lite utrustning 

till huset. 

Den andra familjen, en änka med två barn, bodde i ett enkelt hus som inte var färdigbyggt. Innan 

mannen dog för 10 år sedan hade han påbörjat en utbyggnad. Nu byggde vi färdigt den påbörjade 

delen. Familjens faddrar från Sverige var på besök några dagar och deltog i byggjobbet. 

Dottern, Cebsile som är ett av våra fadderbarn, är bland de bästa i landet i sin årskurs. 
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Vattenprojektet fortsätter 

I februari borrade vi 6 nya borrhål. Resultatet blev tre brunnar med bra vatten och tre brunnar som gav 

mycket lite vatten. Vi skall försöka öppna upp brunnshålen med högt tryck så att sprickor öppnas.  

Bygge av pumphus och installation av tankar, ledningar mm pågår.  

Ny Arbetsresa 

Nästa vecka, den 2/5 reser Lotta och jag till Swaziland på en ny arbetsresa.  Vi stannar i 4 veckor. 

Under besöket kommer vi att: 

- Arbeta med vårt vattenprojekt. Tryckning av ”torra” brunnar, grävning av ledningar, installation av 

pumpar etc. 

- Besöka fadderfamiljer. Vi har fått flera nya fadderbarn/familjer. Totalt finns nu 35 barn/familjer med 

i vårt fadderbarns-program. Tre fadderbarn är nya sen en vecka tillbaka. 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. Kanske det finns något 

som vi kan göra för att förändra/förbättra deras situation 

- Träffa de ungdomar som med stöd från Swazi Aid går på yrkesutbildning på ett college eller 

universitet.  

Invigning av två nya kyrkor 

Tack vare öronmärkta gåvor har vi gett ekonomiskt stöd till kyrkorna i Hlane och Mgululu.  

Den 25/11 2017 deltog vi i invigningen av de två nybyggda kyrkorna. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vandring under sång runt kyrkan i Mgululu Jag hade förmånen att inviga kyrkorna 

Söndagsskolan medverkade med sång Traktortransport till invigningen i Hlane 
  

  



 

 Studiestöd 

  Rebecca har nu avslutat en ett-årig grundkurs till 

 VVS-montör. 

  Hon försöker nu få praktik innan nästa kurs   

  startar i maj. 

  Hennes bakgrund är en familj på landet med  

  många syskon. Mamma, Rebecca och flera av  

  syskonen är aktiva i HUC-församlingen i Mpofo 

 

 

 

Samkelo började vid årsskiftet en tre-årig  

utbildning medicinteknisk lab-tekninker. 

Han studerar vid ett universitet i huvudstaden,  

Mbabane. Han växte upp hos mormor. Mamma 

försöker försörja sig genom tillfälliga arbeten i Sydafrika. 

Aktuellt 

Vi hoppas kunna bygga ytterligare ett enkelt hus åt en utsatt familj (en änka med 3 barn) som 

saknar ett hem. När vi känner att vi har resurser så startar vi bygget. 

Vi stöder också familjer som saknar en toa. En toa kostar ca 5.000 kr att bygga. 

OBS! Jag och Lotta har nu flyttat till Habo, så nu har Swazi Aid ny adress (se nedan). 

Verksamhetsberättelse och årsredovisning för 2017 kan laddas hem från vår hemsida. 

 

 

 

 

 

 

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                       Email: peo@swaziaid.se 

 

Swazi Aid Bankgiro  Telefon 

Fårstigen 8 812-7995  0708-56 97 10 

566 36 Habo 
 

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 - Br Bertilsson Hb, Götene 
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