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Ny arbetsresa till Eswatini
Den 28 oktober är vi åtta personer som reser till Eswatini på en ny arbetsresa.
Lotta och jag stannar i fyra veckor. De övriga reser hem tidigare.
Under resan kommer vi i huvudsak att jobba med:
• Bygge av ett hus i Ntsinini
I början av oktober började vi bygga ett
hus åt en utsatt familj.
Familjen består av en änka och hennes
tre tonåringar/ungdomar.
De bor nu i en ”hydda” på ca 10 m².
Grästaket är gammalt och läcker.
Det nya huset består av två sovrum,
ett litet kök, badrum och veranda.
Det mesta av jobbet görs av lokala
byggare. Väggarna muras upp av
betonghålsten. En regnvattentank
monteras för att samla regnvatten.
•

Bygge av ny kyrka i Ndlalambi
Församlingen i Ndlalambi har i många
år drömt om en ny kyrka. Den nuvarande
kyrkan är för liten. För 12 år sedan började
man bygga ny kyrka. Väggarna murades,
men man kunde inte finansiera tak och att
bygga färdigt. Nu har Swazi Aid beslutat
att bistå försmlingen så att kyrkan blir
färdig.
Lördag den 19/10 monterade vi takstolar. Nästa vecka monteras takplåtarna.
Detta är kyrka nr 7 som vi fått vara med att bygga sedan 2012. Otroligt!!
Vi bygger i takt med ”öronmärkta” gåvor för kyrkbyggen.
Om du vill vara med och hjälpa församlingen att bygga färdigt sin kyrka så skicka
din gåva märkt ”kyrkbygge”. Det fattas ungefär 100.000 kr för att bygga färdigt.
Kanske just din församling vill vara med.

•

Utökning av vattenprojekt
I byn Ntsinini borrade vi efter vatten 2016.
Här fick vi en brunn som ger mycket vatten.
Efter att först bara monterat en kran, har vi
senare dragit ledningar åt två håll för att förse
fler med rent vatten.
Nu utökar vi åt ett tredje håll. Vi monterar
en ny tank för 10.000 liter och anlägger
ledningar och kranar i en ny tryckzon eftersom det nya området ligger högre upp.

•

Besök hos 35 fadder-familjer
Vi besöker alla familjerna och sitter ner och samtalar om familjens situation.
Kanske kan vi på något sätt lätta deras börda.
OBS! Om du vill skicka med en hälsning till ”ditt” fadderbarn/familj så hör av dig
till oss innan vi reser.

•

Besök hos studenter
Vi har ca 20 ungdomar som studerar på
universitet eller college för att skaffa en
yrkesutbildning. Man läser till tandläkare,
lärare, arkitekt, el-ingenjör m.fl.
Vi har under 2019 antagit sex nya studenter.
Vi bekostar skolavgifter, hyra och personliga
kostnader med upp till ca 30.000 kr/elev/år.
Jag hoppas vi hinner besöka de flesta.
I förra veckan fick jag ansökan från en ny
tjej som ansöker om bidrag.

Manqoba läser till el-ingenjör
Här på studiebesök.

Julgåva som förändrar
När vi kommer hem från arbetsresan är julförberedelserna i full gång.
Därför påminner jag redan nu om julgåvan som förändrar liv…

-

Om du vill ge en gåva till Swazi Aid i stället för en julklapp till någon,
så skickar 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)

Swazi Aid bildades 2012 för att förändra framtiden för utsatta människor i
Eswatini (Swaziland). Vill du vara med?
Du kan stödja Swazi Aids arbete genom:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

att bli månadsgivare till valfritt program
att ge en engångsgåva
att bli fadder åt ett barn/familj (250 kr/månad)
företagssponsring (vi skickar faktura)
födelsedagsuppvaktning (vi skickar gåvobevis)
minnesgåva (vi skickar minnesblad)
bidrag från ”din” second hand-butik
bidrag från ”din” församling
att sprida denna info-tidning till andra

Vi besöker gärna dagledigträffar, cafékvällar och gudstjänster i din
församling/förening etc, för att visa bild/film och informera om Swazi
Aids arbete.
Följande företag sponsrar Swazi Aids verksamhet:
- Wänerstedt AB
- Santek Kameraövervakning
- Edol AB
- Jättadalen Fastighets AB
- Timmersdala Golvtjänst
- Tomtens Lantbruk
- XL Bygg Björka AB
- Novaflex Inredningar AB
- Personsten i Hällabrottet AB
- Lindström & Schagerström
- Mårtenssons Alltjänst
- Åkessons Bil, Götene
- CLT Media, Götene
- Br Bertilsson Hb, Götene
- Skyltpoolen, Jönköping
- Ltsi Energy & Rena Golv AB
- Swerör AB, Askim

- Göteneds Fastighets AB
- Amphi-tech Service AB
- Stena AB
- Stockshammar Inredning AB
- Torghallen i Askersund AB
- Nya Musik, Jönköping
- Accomodo Fastigheter AB
- Bravero AB

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 hälsningar från
Ann-Charlotte och Per-Olof Axelsson

Swish nr: 123 681 72 82

Följ oss på Facebook: Swaziaid
Hemsida: www.swaziaid.se
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