
 

 

 

Arbetet går vidare under Corona-pandemin. 

Den 10 mars reste vi till Eswatini för en ny arbetsresa. Det var Lotta och jag, samt 

Stig Wänerstedt och Bo Engström. Inte anade vi att vi redan efter 10 dagar skulle 

avbryta resan för hemfärd till Sverige. 

Under de dagarna utvecklades ”corona-effekterna” snabbt.  

Vi reste hem några dagar innan gränser och flygplatser stängdes. 

Kyrkbygget i Ndlalambi 

En av arbetsuppgifterna på resan var att bygga 

färdigt kyrkan. Invigningen skulle vi också  

vara med på. Vi (Bosse och Stig) lade klinker 

på golvet och vi installerade regnvattentank. 

Vi har senare färdigställt el-installation och  

köpt stolar och bord mm. 

Invigningen har skjutits upp tills det blir  

tillåtet att samlas i större grupp. 

Nedstängning av landet 

Ganska snart beslutade myndigheterna om nedstängning av landet. 

Affärer och kontor stängdes. Förbud infördes om vistelse utanför hemmet 

om det inte gällde inköp av mat eller medicin. 

Under några veckor fick vi göra uppehåll med två byggprojekt. 

Matutdelning 

Ganska snart fick vi rapporter hur människor p.g.a. nedstängningen förlorade 

arbete och möjlighet till försörjning. Många  

familjer blev utan mat. Skolorna stängdes. 

Barnen är hemma och får inte nu skolmat. 

Vi fick förfrågan om vi kunde hjälpa till. 

Ett upprop som vi gjorde gav stort gensvar. 

Bonginkosi organiserade tillsammans med  

ansvariga för olika byar så att listor upprätta- 

des med namn på familjer som saknade mat. 

Totalt har vi delat ut matpaket till drygt 400 familjer i flera olika byar. 
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Genomförda projekt jan-juli 2020: 
 

• Ndlalambi kyrkbygge färdigt för invigning (Swazi Aids 7:e kyrk-bygge) 

• Vi har byggt hus åt tre familjer som saknat säker boende 

• Vi har utökat antal fadderbarn till 44 st. 

• Vi har nu 17 ungdomar som läser på universitet med stöd av Swazi Aid 

• Vi har borrat en ny brunn som skall förse både människor och en grisfarm 

• Matutdelning till 407 familjer (hittills. Fler är på gång) 

• Bidrag till uppförande av bilverkstad 

• Nystart-hjälp till grisfarm under uppförande 

Det är med stor tacksamhet vi summerar vad vi kunnat verkställa hittills under 2020 

trots de restriktioner som gällt vid olika tider. 

 

Informationssatsning inriktad mot tonårstjejer 

Styrelsen för Swazi Aid beslöt nyligen att i samverkan med vår systerkyrka, HUC, 

genomföra en informationssatsning riktad mot tonårstjejer. 

Bakgrunden är den utsatthet som många tjejer lever i. Tyvärr utsätts många för övergrepp 

och varje år är det många hundra tjejer i Eswatini som får sluta skolan p.g.a. graviditet. 

Vi börjar nu med seminarier i olika kyrkor, bygger relationer och genomför 

återkommande samtal med tjejer. Om möjligt vill vi erbjuda skolor våra tjänster. 

Gugu Shongwe kommer att tillsammans med medarbetare ansvara för projektet. 

Vi räknar med omkostnader på ca 100.000 kr för det närmaste året. Hur det skall 

finansieras vet vi inte, men vi upplever att vi ändå vill starta upp detta omgående. 

Vi startar med tjejerna, men hoppas kunna komma igång också med killarna. 
 

Insamling till ”projekt-bil” åt Bonginkosi Tsabedze 

Bonginkosis gamla utslitna bil har hjälpt oss de senaste åren. Många gånger har jag 

undrat om vi skall ta oss hem på våra resor med bilen. 

Styrelsen har beslutat om en insamling till  

bidrag till Bonginkosi för inköp av bättre  

begagnad bil. Vi behöver samla in 50-75.000 kr.  

Ju mer desto bättre bil (som kommer hålla längre).  

Under de första två dagarna samlade vi in  

ca 36.000 kr. Kan vi få ihop lika mycket till? 

Jag upplever att många som känner Bonginkosi  

vill vara med och ge ett bidrag. 

Bilen används nästan varje dag för olika transporter för Swazi Aids projekt eller för 

församlingens verksamhet. 

Märk din gåva med ”bil” 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi besöker gärna dagledigträffar, cafékvällar och gudstjänster i din 

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

Aids arbete när det är möjligt enligt Fhm:s rekommendationer.  

 

 

 

 

 

 

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). Ring 0708-56 97 10 

• 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 

 

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

