
 

 

 

 

Arbetet har fortsatt under Corona-pandemin. 

Kyrkbygge i Nhlambeni,  

Vi har påbörjat planering för nästa kyrkbygge. 

Det är i Nhlambeni, där den lokala församlingen  

påbörjat ett bygge. Väggarna är uppmurade och nu  

skall taket sättas på. 

Vi kommer att köpa in takstolar och låta en bygg- 

firma montera taket. Kostnad för taket är ca 70.000 kr 

Vissa gåvogivare har varit med och stöttat alla de sju 

tidigare kyrkorna. 

Efter Nhlambeni finns flera kyrk-byggen på väntlistan. 

 

Sociala byggen 

Under hösten har vi hjälpt en familj få ett bättre boende. Vi renoverade ett äldre hus och byggde 

en toa.  

Just nu bygger vi toa åt en annan familj och bygger färdigt ett påbörjat hus. 

Efter den senaste utbetalning av kvartals-stöd till våra fadderfamiljer rapporterade Bonginkosi om 

olika problem och utmaningar olika familjer stod inför. 

Kanske taket läckte, eller staketet runt åkrarna var undermåligt så djur kom in och åt deras skörd, 

eller saknades en toa mm mm. 

Vi upprättade en lista på åtgärder som vi vill göra i takt med vad ekonomin tillåter.  

 

2019-06-06 

”Vi förändrar framtiden för 

utsatta människor i Eswatini” 
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Swazi Aid 

 

Ge en familj ett matpaket till jul! 

Du kan ge en gåva till Swazi Aid i stället för en julklapp.  

Meddela oss namn och belopp så skickar vi gåvobevis. 

Swish: 123 681 72 82,             Bg: 812-7995 

peo@swaziaid.se, 0708-56 97 10 

 

I slutet av vecka 50 kommer vi att dela ut matpaket till totalt 200 

familjer i sex byar. Vi skickar med en godis-påse till barnen. 

Jag har beställt mat till 200 familjer i tro att pengarna kommer 

in. Ett mat-paket kostar ca 300 kr. 

Pandemin har gjort att många utsatta familjer har akut mat-

brist.  
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Mikro-lån 

Swazi Aids styrelse har nyligen beslutat att stötta några ”entreprenörer” att utveckla deras 

planerade verksamhet. Det kan gälla bidrag till bygge, inredning eller inköp av lager. Dessa bidrag 

sker som mikro-lån och återbetalas när verksamheten kommit igång. Just nu är vi med och hjälper 

igång en grisfarm, en bilverkstad och tre affärer. 

 

Informationssatsning inriktad mot tonårstjejer 

Swazi Aid har i samverkan med vår systerkyrka, HUC,  

under hösten startat en informationssatsning riktad mot  

tonårstjejer. Gugu är ansvarig tillsammans med fem med- 

arbetare. Vi räknar med att ha två seminarier per månad  

under 2021. Marknadsföring kommer att ske genom  

affishering, besök i skolor och radiomedverkan.  

Vi startar med tjejerna, men hoppas kunna komma  

igång också med killarna. 
 

Inköp av ”projekt-bil” åt Bonginkosi Tsabedze 

Den insamling vi startade i augusti för en bättre  

”projekt-bil” åt Bonginkosi fick ett stort gensvar.  

På kort tid fick vi in 131.000 kr i gåvor till bil-inköp. 

Vi har köpt in en Toyota pickup, 2017. 

Bonginkosi skickar med ett tack för allt stöd.  

 

 

Ungdomar som får studiebidrag 

Vi har ca 20 studenter som läser på universitet med stöd av Swazi Aid.  

De läser till: lärare, tandläkare, medicin-tekniker, el-ingenjör, maskin- 

ingenjör, data-ingenjör, arkitekt, landskapsvård. 

Under studietiden har jag fortlöpande kontakt med ungdomarna. 

Jag måste få berätta ett par nyheter: 

- Två nya ungdomar har antagits för studiebidrag med start i januari 2021. 

- I fredags tog Bheki lärarexamen, efter tre års studier. 

- Gugu som läst ekonomi började i oktober sitt första jobb. 

 

Besök med information i kyrkor mm. 

Så snart det blir möjligt enligt FHM:s rekommendationer, vill vi fortsätta med att besöka 

dagledigträffar, cafékvällar och gudstjänster i församlingar/föreningar etc, för att visa bild/film 

och informera om Swazi Aids arbete.  

Kolla med din församlingsledning om vi kan besöka din församling! 

Nästa arbets-resa 

Så snart det blir möjligt med hänsyn till covid-pandemin så vill vi resa till Eswatini. 

Jag hoppas att det blir möjligt före sommaren 2021 när vi fått vaccin. 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

Lotta och jag (Peo), är ödmjukt tacksamma för allt stöd på olika sätt genom ekonomiska 

gåvor, förböner, praktisk hjälp mm. Stort tack till alla månads-givare. 

Verksamheten har fortsatt att växa år för år.  

2020 kommer gåvorna att uppgå till minst 1,6 milj. kr vilket gjort att vi kunnat 

hjälpa så många fler.  

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 bl.a. 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 

     

Swish nr: 123 681 72 82 

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 

   

 

 

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

