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Året går mot sitt slut men jag vill sända en uppdatering om vårt arbete. 

Info från Arbetsresan i okt-nov: 

• Vattenprojektet  

I två byar drog vi 2.500 m ledning och 

monterade fler vattenkranar. Det var glädje, 

sång och dans när vi öppnade nya kranar. 

Vi besökte de olika byarna där vi borrat för 

uppföljning. ”Sen vi fick rent vatten är vi  

mycket friskare. Förr hade vi ofta problem 

med diarré”, sa en kvinna. 

Under året har vi både borrat nya brunnar 

och dragit ca 10 km ledningar och monterat många nya kranar 

• Husbygge åt Lihle´s familj 

Vi bygger ett hus åt en utsatt familj som  

saknar hus. Familjen består av en änka med 

två egna barn och Lihle, ett av våra fadder- 

barn. Lihle äe föräldralös men har tagits om 

hand av sin moster. Vi hoppas att även  

Lihles lilla syster skall få flytta hit. 

Nu är huset klart att målas och inflyttning 

kan sen ske. 

Vi har tidigare under 2018 byggt två hus åt utsatta familjer som saknat en fungerande 

och säker bostad. 

• Byggnation av kyrka i Mpofu 

Vi har under året stöttat församlingen i 

Mpofu som bygger ny kyrka. Pastor här är 

Bonginkosi Tsabedze. Han är också ordf för 

HUC, EFK:s systersamfund i Eswatini. 

Han är också ansvarig för Swazi Aids arbete 

när inte vi är på plats. Den gamla kyrkan 

på 55 m² ersätts av en ny på ca 200 m². 

Vid planerad arbetsresa i mars 2019 kommer 

vi att hjälpa till att färdigställa kyrkan. 

Invigning är planerad till den 7/4 2019. 
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• Invigning av vattenprjektet i Nyakatfu 

Under närvaro av många människor från byn, 

besökare/donatorer från Sverige och  

myndighetspersoner invigdes det största 

enskilda vattenprojekt som Swazi Aid 

genomfört. 5,5 km ledningar med 11 kranar  

förser nu ca 2.000 personer, en high school  

med 500 elever, en kyrka och en grisbonde 

med rent vatten. 

Troligen kommer projektet att utökas ytterligare med mer ledningar till fler 

människor.  

 

• Fest för vattenprojekten i Hlane och Chibini 

Vi deltog också i en fest som folket i de två 

byarna ordnat för att tacka donatorn till de två 

borrade brunnarna. Byarna ligger i ett område 

som drabbats hårt av torkan. Inget har kunnat 

odlas de senaste fem åren. Tidigare gick man 

3-5 km till floden för att hämta vatten. Nu är  

floden uttorkad, men de har fått rent vatten 

genom Swazi Aids vattenprojekt. 

 

• Besök hos fadderbarn/familjer 

Vi besökte också ca 30 fadderbarnsfamiljer. 

Familjerna har blivit våra vänner och det känns 

gott att mötas och sitta ner och samtala om 

familjens situation. Många har det kämpigt. 

Ca 60 % av landets befolkning lever under 

FN:s fattigdomsgräns. 

På olika sätt försöker vi förbättra deras 

situation. Det kan vara att hjälpa till så att barnen 

kan gå i skolan, att installera en vattentank, att 

montera ett staket så man kan odla, eller något 

annat. 

 

• Träff med studenter 

Vi träffade också flera av de ungdomar som Swazi 

Aid stöttar så de kan få en yrkesutbildning. 

- Sigcenelo tog nyligen sin barnmorske-examen 

efter fyra års studier. 

- Mongie har nyligen börjat en lärarutbildning 

- Hlengive läser första året på en arkitektutbildning 

- Sthembiso har just avslutat andra årets tandläkarstudier 

- Bheki går andra året på en lärarutbildning 

- Gugu läser sista året på sin ekonomiutbildning 

 

 

 

 



  

 

 

Sammanfattning av 2018 

När jag ser tillbaka på 2018 kan jag konstatera att det varit det år då vi fått utföra mer 

än något år tidigare. Troligen kommer vi att ha betalat ut ca 1,6 milj kr totalt under 2018. 

Vi har beslutat gå in i projekt utan att ha dem finansierade men våra gåvogivare och sponsorer 

har sett till att vi kunnat slutföra det vi påbörjat. STORT VARMT TACK TILL ER ALLA! 

Utmaning inför 2019 

- Vi behöver få in ca 40.000 kr för färdigställande av kyrkan i Mpofu. Hälften avser stolar. 

   (obs ange ”kyrka Mpofu” om du vill skänka till detta. Bara öronmärkta gåvor går till detta). 

- Vi har några ansökningar från ungdomar som drömmer om en yrkesutbildning. Utan   

   utbildning är det nästan omöjligt att hitta ett jobb som man kan försörja sig på.  

  Jag önskar att vi slipper säga nej till någon som sökt studiestöd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 Eswatini.  

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

Varma julhälsningar från 

Ann-Charlotte och Per-Olof Axelsson                 Email: peo@swaziaid.se 

Bankgiro: 812 7995 Swish nr: 123 681 72 82 

Per-Olof Axelsson 0708-56 97 10 Hemsida: www.swaziaid.se 

Följande företag sponsrar Swazi Aids verksamhet: 

- Wänerstedt AB - Santek Kameraövervakning - 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  - Åkessons Bil, Götene 

- CLT Media, Götene - Br Bertilsson Hb, Götene - Bravero AB 

   

 

Julgåva som förändrar 

 
• Om du vill ge en gåva till Swazi Aid i stället för en 

julklapp till någon, så mailar vi ett gåvobevis. 

(meddela namn och belopp) 

• Swisha en jul-hundring till nr: 123 681 72 82 

• Bli månadsgivare med valfritt belopp 

(var med och stöd en av våra studenter) 

 

 


