
 

 

 

Väskorna är packade 

Om några timmar är vi fyra personer som reser till Eswatini på en ny arbetsresa. 

Lotta och jag, samt Stig Wänerstedt och Bo Engström. Vi reser hem den 2/4. 

Under resan kommer vi i huvudsak att jobba med: 

• Bygga färdigt ny kyrka i Ndlalambi 

Församlingen i Ndlalambi har i många 

år drömt om en ny kyrka. Kyrkbygget på- 

börjades för 12 år sedan.  

Swazi Aid, tillsammans med den lokala 

församlingen har nu jobbat med bygget  

sedan oktober 2019. 

Nu återstår målning, golv-klinker samt  

inköp av stolar. 

Invigning planeras till 29/3 

Nu när vi reser saknas det pengar till färdigställandet, men det kommer säker att 

lösa sig. Kanske du vill vara med. Märk gåvan ”kyrkbygge”. 

 

 

• Sociala hus-projekt 

Vi räknar med att påbörja två hus-projekt: 

- Det ena gäller en av våra fadderfamiljer.  

  10 barn sover på golvet i en hydda med  

   knöligt jordgolv. Vi skall bygga två  

   rum åt barnen . 

- Det andra husprojektet gäller en annan 

  av våra fadderfamiljer. De är alldeles för 

  trångbodda. Nu bygger vi till ett rum. 

 

• Besök hos 40 fadder-familjer 

Vi besöker alla familjerna och sitter ner och samtalar om familjens situation. 

Kanske kan vi på något sätt lätta deras börda. 
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• Besök hos studenter 

Vi har ca 25 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 2020 antagit flera nya studenter. 

Vi skall också träffa nya som ansökt om stöd.  

Vi bekostar skolavgifter, hyra och personliga 

kostnader med upp till ca 30.000 kr/elev/år.  

Jag hoppas vi hinner besöka de flesta. 
            

Vi har under varje år ökat vårt stöd till yrkesutbildning. I jan-febr i år ökade vi med  

ca 30% jämfört med 2019. 
 

• Vattenprojekt 

Vi kommer att jobba en del med vattenprojektet, Vi har en ansökan om bidrag till en 

borrad brunn. Man behöver vatten till både människor och en grisfarm 

Jag hoppas vi kan förbereda så det snart kan borras. Rent vatten är viktigt. 
 

• Brev från Mandisa, nybliven lärare 

I november firade vi Mandisa som  

tagit lärar-examen. 

Mandisa och hennes lillebror har  

växt upp hos mormor. 

Nyligen fick jag ett brev från henne. 

Hon berättar om hur hon fått hjälp av  

Swazi Aid. 

Jag citerar från hennes brev: 

”Mitt namn är Mandisa Mamba, en 23 år gammal tjej som just avslutat min utbildning 

till lärare, årskurs 1-7.  

Efter gymnasiet såg jag fram emot en yrkes-utbildning. År 2016 blev jag antagen, men 

min mormor hade inga pengar till min utbildning. Samtidigt läste jag en artikel om 

Swazi Aid, en bistånds-organisation. När jag läst artikeln så bad jag och längtade att få 

hjälp från denna organisation till min utbildning. Jag sökte på internet och lyckades få 

tag på Per-Olof Axelsson. Jag skickade ett SMS och beskrev min situation. Efter den 

kontakten kan jag säga att han är en man med gott hjärta och välsignad med en faderlig 

kärlek och omsorg (tillsammans med sin styrelse). Efter första kontakten var mina 

förhoppningar så höga och jag bad om att få ett positivt svar. Så fick jag ett 

meddelande från honom: "Swazi Aid är villiga att hjälpa dig med din utbildning" Jag 

var så överväldigad av glädje.  

Kort sagt, allt jag försöker uttrycka, är att med stöd av Swazi Aid har jag nu avslutat 

min lärarutbildning. 

Både när det gällde min utbildning och mina personliga behov, så fanns verkligen 

Swazi Aid där för mig. Peo, är som en far som räcker en hjälpande hand till behövande.  

 

 

Sibongiseni läser till lärare 



 

Tack så mycket till alla som är med och har bidragit till Swazi Aid med gåvor.  

Ni är verkligen en välsignelse för många barn, familjer och samhällen.  

Gud säger "Allt vad du beslutat, skall gå dig väl" Job 22:28 ... " 

Mandisa Mamba ndisantfulini17@gmail.com 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi besöker gärna dagledigträffar, cafékvällar och gudstjänster i din 

församling/förening etc, för att visa bild/film och informera om Swazi 

Aids arbete.  

 

 

 

 

 

 

Inga omkostnader för löner, resor, administration etc belastar föreningen.  

Varje krona som skänks till Swazi Aid blir bistånd. 

 

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 

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 

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 

     

Följande företag sponsrar Swazi Aids verksamhet: 

- Wänerstedt AB - Santek Kameraövervakning - Göteneds Fastighets AB  

- Edol AB - 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 - Nya Musik, Jönköping  

- CLT Media, Götene - Br Bertilsson Hb, Götene - Accomodo Fastigheter AB 

- Skyltpoolen, Jönköping - Ltsi Energy & Rena Golv AB - Bravero AB 

- Swerör AB, Askim 

   

 

Swish nr: 123 681 72 82 
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