
 

 

 

 Hej vänner,     2012-12-23 

För tre veckor sedan kom vi (Lars-Göran Thåst, Bengt Ståhl och jag)  hem från Swaziland. 

Det blev en arbetsresa med många uppdrag.  

Detta brev blir lite uppföljning  från resan för att hålla dig informerad. 

 

  INFO 

 Bygge hos Happy Mamba (änka med fyra barn) 

När vi kom till vårt hus lärde vi känna en granne. 

Hon är änka med fyra barn. Hon bodde tidigare i ett 

hus med sin familj. Mannen jobbade i gruva i Sydafrika. 

När mannen dog blev änkan och hennes familj utstötta 

av mannens släktingar. En dag kom de och monterade bort 

tak och fönster på hennes hus. Äldsta dottern berättade 

för mig att den natten grät mamma hela natten. Hon fick 

hjälp av sina föräldrar att få en ny plats att bo på. 

De hade hjälpt henne att påbörja ett enkelt hus. Ett rum på ca 10 m² var allt de hade.  

Ytterligare ett rum samt ett litet tvättrum var påbörjat, men tak, fönster, dörrar och golv saknades. 

Huset var i samma skick som jag sett det vid vårt förra besök.  

De hade en säng. Barnen låg på gräsmattor på golvet. Allt de ägde fanns i det lilla rummet. 

Jag skickade dit några byggnadsarbetare som byggde färdigt huset. Bengt och Lars-Göran kallade det 

för en ”extrem make-over”. På några dagar förändrades livet för familjen. 

Vi kunde också ordna så att en obetald skolavgift blev betald och hennes son kunde börja i skolan 

igen. Vi hoppas kunna stötta familjen också i fortsättningen för skolavgifterna är betungande.   

Vi skall fortsätta med liknande projekt framöver efter förslag från vår systerkyrka.  

 

 Ekujabuleni-skolan (500 elever) 

Vi har fått 50.000 kr från vår församling till underhåll av  

skolan vid Ekujabuleni. Jag var inställd på att kunna lösa 

vattenförsörjningen för skolan mm. Efter en geologisk 

undersökning av skoltomten fick vi beskedet att en djup- 

borrad brunn inte skulle ge något vatten. 

I stället blir det tills vidare ett utbyggt regnvatten-system  

med 6 st tankar på 10.000 liter/tank. 

Vi bekostar stuprör, tankar och installation. 

Vi påbörjade också lagning av trasiga golv i skolsalarna. 

Jag hade en demonstration för skolkommitén och föräldrar, hur man lagar med flytspackel. 

Sedan lämnade jag material och verktyg och hoppas att de ordnar detta själva.  

Detta blir dock bara en tillfällig lösning. 

Nästa projekt på skolan är att lägga klinker på golven samt att renovera skolbänkar. 

Föräldrarna har en dröm om en helt ny skola, en high-school. Idag finns ingen sådan i närområdet.  

Jag kommer att undersöka förutsättningar och kostnader för ett sådant projekt. 

 

 Khupuka, ny kyrka/samlingssal 

När vi besökte Khupuka i juli konstaterade vi att utan extern  

hjälp kommer deras bygge inte att bli klart i överskådlig tid. 

Väl hemma kontaktade jag några vänner som alla ställde upp  

med en gåva. Taket skulle kosta ca 60.000 kr. 

Taket skulle egentligen vara klart när vi kom ut, men så var  

det inte.  
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Entreprenören hade inget gjort och vännerna i Khupuka var bekymrade för hur det skulle bli. 

Det visade sig att entreprenören var på obestånd och var på gång att emigrera till USA om ett par 

veckor. Genom att vi fanns på plats och kunde utöva påtryckning så kom arbetet igång.  

Dagen för hemresan så slutfördes takarbetet. 

Nu pågår kompletterande väggarbeten mot taket. Sedan skall fönstren sättas in, väggar putsas och 

golvet skall gjutas. Arbetena utförs nu av HUC i den takt som det finns pengar. 

 

 Utbildnings-stipendier 

Jag träffade några av ungdomarna som vi hoppas kunna stötta under 2013. 

I Swaziland börjar skolåret i januari. 

Här kommer info om några aktuella ungdomar: 

 

- Clement Magagula  

  Han studerar till el-ingenjör och skall börja årskurs 2. Han skall nu byta skola. Vi hittade en lämplig    

  skola ca 40 mil bort i Sydafrika. Där kan han bo inneboende hos två bröder från Swaziland, som  

  tidigare läst samma utbildning och nu arbetar där. De kan då hjälpa Clement till rätta. 

  Behovet för Clement under 2013 är ca 10.000 kr. En del av detta har vi löfte på sen tidigare. 

 

- Stembiso Tsabedze (Bonginkosi´s son) 

  Har slutat high school nu i dec. Drömmer om att bli läkare. Har alltid varit bland de bästa i sin  

  klass. Skall nu börja en kompletterande utbildning på två år i Sydafrika, innan han kan börja 

  universitetsutbildning. Kostnaden för Stembiso är ca 25.000 kr för 2013. Familjen bedöms  

  kunna klara 10.000 kr. Behov: 15.000 kr. 

 

- Sigcinelo Khumalo   
  Läser första året till sjuksköterska. Total kostnad 2013 ca 40.000 kr. Behov: 20.000 kr  

 

 Startbidrag 

Jag träffade Euri Shabangu. Hon är 27 år och bor med sina 7 syskon  

och kusiner hos mormor och morfar. Barnen/ungdomarna är mellan  

12-27 år. Deras tre mammor som var systrar har alla dött i Aids.  

Mormor och morfars pension är ca 200 kr per månad. Deras enda  

inkomst utöver pensionen är från försäljning av frukt från de egna  

träden. Utan stöd vore det omöjligt att barnen fick utbildning.  

Nu berättar Euri att hon vill försöka hjälpa till med familjens försörj- 

ning. Hon vill starta försäljning av speciella varor som hon skulle  

importera från Sydafrika. 

Hon behöver 3.000 kr i startbidrag för att komma igång.  

Euri kommer också att fungera som guide för svenska turister som kommer på besök. 

 

 Nytt Gästhus 

Jag och Lotta har under året låtit bygga ett hus som kan  

användas av både oss och andra. (Obs privat bekostat) 

När vi var nere nu i nov färdigställde vi en del på huset. 

Bengt och Lars-Göran slet hårt med målning och VVS. 

Vi borrade efter vatten och fick mycket vatten av bra 

kvalitet. Nu är badrum och kök klart och huset är målat. 

Gäster som bor i huset kan också beställa guide om man  

är ny i Afrika och vill uppleva livet på landet i Swaziland  

eller vill besöka några av de projekt som vi stöder. 

Bokning sker hos mig via mail poax@telia.com eller  

telefon: 0708-56 97 10 

Vet du om vänner som reser i södra Afrika så tipsa gärna om huset. 
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 Swazilands-hjälpen (en ideell förening) 

Föreningen stöder olika bistånds- och utvecklingsprojekt i nära samarbete med HUC, Swaziland. 

 

Sedan förra utskicket har vi fått ett flertal gåvor från olika givare. Flera gåvor kommer från för mig 

okända givare. Ett varmt tack för din gåva. 

Inga gåvomedel som kommer in till föreningen används för administration, resekostnader etc. 

 

Hjälp gärna till att sprida detta vidare genom att du mailar infobladet vidare till dina 

adresskontakter. 

Skriv gärna några personliga rader om varför du skickar detta. 

Om du inte önskar fler utskick från oss så meddela detta i ett mail. 

 

 Kommande resor 

Preliminärt blir det en arbetsresa i mars/april. Om du är intresserad av att följa med, kontakta mig! 

Eventuellt anordnas en gruppresa till södra afrika i november. Intresseanmälan skickas till mig. 

 

 

 Ekonomiskt bidrag  

 

Om du vill så finns möjlighet att stötta de olika projekten: 

 

- Kyrkbygget i Khupuka (behov ca 75.000 kr) 

 

- Utbildning (behovet är obegränsat. Ju mer som kommer in, desto fler kan få en yrkesutbildning). 

Vi stöttar också en del barn och ungdomar från fattiga familjer med grundutbildning upp till high-

school. 

 

- Övrigt, t.ex. mindre byggprojekt för utsatta familjer. 

 

 

Vi är tacksamma för alla er som redan sponsrar och stöder arbetet i Swaziland på olika sätt. 

T.ex. fick vi årets ”julklappspengar” från ViaCon avseende skolunderhåll.  
 

 Om du skickar in pengar så använd  bankgiro: 812-7995 

Konto-namn: Swazilands Barn 

Ange på talongen vad ditt bidrag avser. 
 

Varma hälsningar Per-Olof Axelsson 
 

Swazilands-hjälpen 
Per-Olof Axelsson 

Adress: Idungatan 12, 533 33 Götene 

Telefon:    0511 - 514 95 

Mobil:      0708 – 56 97 10 

E-mail: poax@telia.com  

 

Bankgiro: 812-7995 
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