Swazi Aid
”Vi förändrar framtiden för
utsatta människor i Eswatini”
2021-08-04

INFO-blad nr 28

2019-06-06

Jag vill passa på och sprida lite information om vårt arbete. Covid-pandemin har inneburit att vi ej
kunnat besöka Eswtini sedan mars 2020, men vi har kunnat vara ganska aktiva ändå med olika
projekt. Jag har dagligen ett flertal kontakter via WhatsApp och kan leda arbetet på distans.
Vi hoppas det blir möjligt i höst (oktober/november?) att göra en ny arbetsresa. Några vänner har
anmält intresse att följa med.

Sommargåvan 2021
Varje vecka möts vi av utmaningar om akuta behov.
Pandemin har gjort att vi ej kunnat besöka kyrkor m fl för att berätta om alla behov.
Bank-kontot klarar inte att betala allt vi önskar få uträttat.
Vill du hjälpa oss med en sommargåva? Varje krona blir bistånd.

Swish: 123 681 72 82

Bg: 812-7995

Märk: ”Sommargåvan”

Kyrkbygge i Nhlambeni,
Vi har sedan starten av Swazai Aid stöttat vår systerkyrkas olika kyrkbyggen med ”öronmärkta” gåvor.
Hittills har vi varit med och byggt 7 kyrkor.
Nr 8 är i Nhlambeni där vi hjälper den lokala
församlingen att bygga ny kyrka.
Under våren kom tak och fönster på plats. Nu är
väggarna putsade och golvet gjutet.
Nu återstår el-installation, målning och läggning av
klinker på golvet.
Återstående kostnad är ca 50.000 kr.
Vi bygger i takt med att vi får in gåvor för kyrkbyggen. Invigning av två kyrkor planeras till vår
nästa arbetsresa. Vår systerkyrka är aktiv, det finns flera kyrk-byggen på ”vänte-listan”.

Sociala byggen
Under våren har vi färdigställt ett hus åt två föräldralösa bröder, och gett bidrag till ett toa-bygge.
I juni besökte Bonginkosi alla våra ca 50 fadderbarns-familjer. Det var dags för kvartalsutbetalning och uppföljning. Sen rapporterade han från besöken om problem och utmaningar som
olika familjer stod inför. Läckande tak, avsaknad av toa, obetalda skolavgifter mm.
Vi har en lista på åtgärder som vi vill göra i takt med vad ekonomin tillåter.

Mikro-lån
Förra året startade vi ett program för mikrolån till stöd till entreprenörer som är i uppstart av en
affärsverksamhet. Nu får vi positiva rapporter och ser hur lånet hjälpt till att få fart på verksamhet.
Vi ser också nu hur återbetalning av lånen sköts varje månad. Det är positivt att vara med att skapa
arbetstillfällen.

Informationssatsning riktad mot tonårstjejer
Under 2020 startade Swazi Aid i samverkan med vår
systerkyrka, HUC, en informationssatsning riktad mot
tonårstjejer. Gugu är ansvarig tillsammans med fem medarbetare. Pandemin med restriktioner har gjort att vi haft
färre än de två seminarier per månad som vi räknat med.
Projektet har blivit en succé och är mycket uppskattat av tjejerna.
Bonginkosi önskar en utökning av ”tjej-projektet”:
1. Hyra av kontor för besökande tjejer som önskar samtal.
2. Heltidsanställd projekt-ledare.
3. Samverkan med psykiatri-sköterska för yjejer utsatta för våld eller övergrepp.
4. Marknadsföring/affishering, framtagning av broschyr.
100.000 kr behövs för att styrelsen skall kunna ta beslut. Detta är kanske vårt viktigaste program.

Ungdomar som får studiebidrag
Vi har ca 25 studenter som läser på universitet med stöd av Swazi Aid.
De läser till: lärare, tandläkare, medicin-tekniker, el-ingenjör, maskiningenjör, data-ingenjör, arkitekt och ingenjör inom landskapsvård.
Just nu har vi flera ansökningar från ungdomar som kommit in på en universitets-utbildning.
- En föräldralös tjej, 19 år, vill studera till socionom
- En kille som växt upp hos mormor, 18 år, vill studera till agronom,
- En tjej, 22 år, vill studera till lärare
- En kille, 19 år, vill studera data-vetenskap……..flera ansökningar finns
Vi behöver fler månadsgivare! Vill du stötta någon så skickar jag mer detaljerad info.

Bidrag till sjukvård
Det är många i Eswatini som inte har råd med sjukvård.
Under den senaste tiden har Swazi Aid gett bidrag för sjukvård. Emelina
som varit helt blind i drygt ett år, fick bidrag till undersökningar och starr-operation.
Igår fick jag besked att hon nu både kan läsa bibeln och meddelanden på sin mobil.
Just nu betalar vi vård för en svårt brandskadad 25-årig tjej, Lihle.

Matutdelning

Emelina som nu ser igen

Covid-pandemins restriktioner har inneburit att
många förlorat sin försörjning. Många familjer
har inte kunnat köpa mat som tidigare.
Genom insamlingar har Swazi Aid kunnat vara
aktiva med mat-utdelning.
Den senaste utdelningen i april gick till 105 familjer.
Idag nämnde Bonginkosi tre byar där mat-tillgången är bekymmersam.
Vi behöver 40.000 kr för matutdelning i dessa byar.

Politisk instabilitet
Sedan två månader råder ett visst kaos i Eswatini. Kung Mswati är Afrikas sista absoluta regent
och är den som styr det mesta i landet. Nu utmanas han av framför allt den yngre befolkningen.
Demonstrationer och brännande av företag och affärer har skett, främst där kungen är delägare.
Man vill ha demokrati och att politiska partier skall tillåtas i landet. Några parlamentsledamöter har
hittills stött kravet på demokratisering. Nu ökar antalet ledamöter som byter sida. Militär och polis
har satts in för att myndigheterna skall ha kontroll av landet. Ca 70 st har skjutits ihjäl av militären.
Online-tidningen ”www.swazilandnews.co.za” rapporterar dagligen om utvecklingen.

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) (vi har flera barn som väntar)
företagssponsring (vi skickar faktura). Ring 0708-56 97 10
födelsedagsuppvaktning (vi skickar gåvobevis)
minnesgåva (vi skickar minnesblad)
bidrag från ”din” second hand-butik, eller din församling

Besök med information i kyrkor mm.
Nu lättas FHM:s rekommendationer. Vi vill fortsätta med att besöka dagledigträffar, cafékvällar
och gudstjänster i församlingar/föreningar etc, för att visa bild/film och informera om Swazi Aids
arbete.

Viktig information om att ge skattefria gåvor:
Vet du om att du skattefritt kan ge finansiella gåvor till en skattefri organisation, förening,
församling, samfund m.fl.
Det kan gälla: Aktier, aktieutdelning eller fondandelar.
Mottagaren kan då sälja gåvan utan att vinsten beskattas.
Kontakta mig om du vill ha mer information!
Swazi Aid är en skattefri organisation som kan ta emot sådana gåvor skattefritt.
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

Inga omkostnader för löner, resor, administration etc. belastar föreningen.
Varje krona som skänks till Swazi Aid blir bistånd.
Års-redovisning med verksamhetsberättelse för 2020 bifogas i detta utskick.
(finns också att hämta på vår hemsida).
Ett varmt tack till dig/er som på olika sätt stöder Swazi Aids arbete.
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
Swazi Aid
Fårstigen 8
566 36 Habo

Bankgiro
812-7995

Swish nr: 123 681 72 82
Email: peo@swaziaid.se
Telefon
0708-56 97 10

