
 

 

 

Efter en lång varm sommar vill vi uppdatera lite av vad som händer med våra olika projekt. 

Kungen meddelade nyligen att landet byter namn till Eswatini. 

Vattenprojektet 

Sedan förra utskicket har installation slutförts i Nyakatfo och Mfelafutsi. 

Nyakatfo är ett större projekt med ca 200 hushåll, en high school, en kyrka mm. 

I november när vi är på plats blir det en invigningsfest för vattenprojektet i Nyakatfo. 

Vi har ytterligare tre borrade brunnar som vi hoppas kunna färdigställa under året.  

En av dem kommer att få en solcellsdriven pump.   Insamlingsbehov: 75.000 

 

 

 

 

 

 

 

Sociala byggnadsprojekt 

I början av året byggde vi två hus åt utsatta familjer.  

Nyligen startade vi ytterligare ett hus. Det är en änka med två egna barn. Hon har också tagit 

ansvar för ett syskonbarn som är föräldralös. De bor i ett litet rum som de hyr.  

De har inget kök, badrum eller toa.  

Vi har hjälpt till att få fram en tomt. Priset för tomten var en ko. Kon omsattes i pengar till ca 

3.500 kr som vi betalade till hövdingen. För ett par veckor sedan startade bygget och vi bygger,  

i takt med vad ekonomin tillåter. Drömmen är att familjen skull kunna flytta in till jul.      

                  Insamlingsbehov: 75.000 kr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Swazi Aid 

 

 

Vår hjälp till Eswatini 
 

Denna bilden är från 

igår. Grunden är nu 

färdig och det är dags att 

börja mura väggarna. 

Cementblocken köper vi 

för 6 kr/st. 

Tomten ligger mycket 

vackert, högt och med 

fin utsikt.  

2018-10-09 

I Juni släpptes vattnet på i Nyakatfo 

INFO-blad nr 21 

Nybyggt hus i februari 2018 åt en familj, 

en änka med 4 barn som saknade bostad. 



 

Studiebidrag 

Vi har ca 10 ungdomar som pluggar på universitet/college med stöd av Swazi Aid. 

Nyligen startade två nya ungdomar: 

 

 

 

 

 

 

I Eswatini lever ca 60 % under FN:s ”fattigdoms-gräns”. Många ungdomar har inga möjligheter 

att studera p.g.a. att man saknar pengar till studiekostnader. Vi är tacksamma att vi kan hjälpa 

några. 

Kyrkbygge 

Församlingen i Mpofo har beslutat bygga ny kyrka. Man har växt ur den gamla kyrkan som var  

55 m². Nyligen startade arbetet med grundläggning. Den nya kyrkan blir ca 190 m². 

 

 

 

 

 

 

Pastor i Mpofo är Bonginkosi Tsabedze. Han är Swazi Aids kontaktperson och den som håller i 

våra projekt när inte vi är där. Kyrkan kommer att kosta  100-125.000 kr. Kostnad för inredning 

tillkommer. Församlingen har samlat in mindre än 10.000 kr hittills. Swazi Aid kommer att stötta 

projektet med öronmärkta gåvor. Arbetet kommer att ske i takt med vad ekonomin tillåter. 

Utmaningen blir att finansiera taket som kommer att kosta ca 75.000 kr 

                 Insamlinghov: 100.000 kr 

Familjehemmet Mayenjane 

Det är nu snart två år sedan familjehemmet startade.  

Här bor åtta föräldralösa barn tillsammans med  

hemmets ”husmamma”.  

Barnen som kommer från tre olika syskongrupper  

har valts ut/placerats av de sociala myndigheterna.  

Den kärlek och omsorg barnen får har inneburit  

positivt resultat i skolarbetet. Flera av barnen har  

mycket bra skolbetyg och har drömmar om framtiden. 

Hemmet drivs av en lokal kristen organisation och  

Swazi Aid förmedlar ekonomiskt stöd. Nu finns behov om stöd för underhållsarbeten på 

fastigheten.      

   Insamlingsbehov: 30.000 kr 

Pastor Bonginkosi med fru Hlobisile 

  

Mongi Simelane 

påbörjade en  

lärarutbildning

             

Insamlingsbehov: 

ca 25.000 kr/år 

 

Hlengiwe 

Matsenjwa påbörjade  

arkitektutbildning                 

 

Insamlingsbehov: 

ca 18.000 kr/år 

 

 

  
I lördags gjöt man betonggolvet 



 

 

Ny arbetsresa 

Den 15/10 reser vi till Eswatini på en ny arbetsresa. I huvudsak kommer vi att jobba med 

vattenprojektet samt uppföljning av våra olika projekt. Vi är totalt 14 st som reser och alla är inte 

där samtidigt. Vi får bl.a. besök av en av våra söner med familj. 

 

Insamlingsansvarig 

Vi söker efter någon som på ideell basis vill hjälpa till med att hitta sponsorer till vårt arbete. 

Vi har ca 25 företag som sponsrat Swazi Aid. Vi tror att det finns många fler som vill vara med att 

förändra framtiden för utsatta människor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ett varmt tack till dig/er som på olika sätt stöder Swazi Aids arbete. 

Ditt/ert stöd gör att vi kan fortsätta vårt engagemang för Swaziland.  

Tack för att du vill vara med och förändra framtiden för utsatta människor i Eswatini.  

Varma hälsningar från 

Ann-Charlotte och Per-Olof Axelsson 

Följ oss på Facebook: Swaziaid  

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 

- 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 

   

 

I november fyller jag 70 år 

Jag startar nu en födelsedagsinsamling  

till Swazi Aid. 

Swazi Aid bildades 2012 för att förändra framtiden 

 för utsatta människor i Eswatini. 

    Per-Olof 
 

http://www.swaziaid.se/
mailto:peo@swaziaid.se

