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Hej vänner,
Nu har det gått tre månader sedan jag hörde av mig, så det är verkligen dags att ni får del av
vad som händer.


Nästa arbetsresa 9-30 april 2013
Den 9 april är vi fem st. som reser till Swaziland.
Lotta, jag (Peo) och Bo Engström från Horn (Skövde) stannar i tre veckor.
Inger och Anders Bergh från Kumla är också med en del av tiden.
I huvudsak kommer vi att ägna oss åt följande:
- Renovering av skolan i Ekujabuleni
Golven i en del av klassrummen är i dåligt skick. Vi kommer att lägga klinker på
golven i fyra klassrum, måla väggar samt reparera 95 st skolbänkar. Arbetet kommer
att göras tillsammans med föräldrar till barn i skolan.
- Utredning om uppförande av ny High-school vid Ekujabuleni
Det finns ett starkt önskemål om en high-school vid Ekujabuleni. Den befintliga ”lågoch mellanstadie-skolan” har ca 500 elever. Det finns ingen high-school i närheten för
alla dessa elever.
- Vatten-projekt vid Ekujabuleni-skolan
Jag kommer att följa upp det vattenprojekt som vi påbörjade i slutet av förra året.
Nu finns tankarna (6 st 10.000 liters-tankar) på plats.
- Uppföljning och träffar med ungdomar i yrkesutbildning
Jag kommer att besöka dem i deras skolmiljö för att se att allt är bra med dem.
Längre ner berättar jag lite mer om ungdomarna.
- Träff med ungdomar som söker stöd för utbildning
- Socialt byggnadsprojekt
Om vi får in ekonomiska medel och om tiden räcker till vill vi hjälpa någon utsatt
familj med att tillgodose deras primära behov. Det kan gälla ett husbygge, en toalett,
en vatten-tank etc.
Som ni förstår är det ingen semesterresa vi åker på utan en resa fylld med intressanta
arbetsuppgifter.



Khupuka, ny kyrka/samlingslokal
I juli 2012
bestod
kyrkan av
fyra halvfärdiga
väggar.

Bild från
mars 2013.
Golv,
väggar och
tak är
klara.

Det har hänt mycket med bygget sedan vi besökte platsen i juli 2012.
Tack vare generösa givare till Swazi Aid, har man:
- murat färdigt väggarna med betonghålsten som tillverkats på plats
- monterat stål-takstolar och plåttak
- satt in fönster och dörrkarmar
- putsat väggarna
- gjutit betonggolv
Jag fick ett brev förra vecka där man beskrev församlingsmedlemmarnas ansikten som
ett enda stort leende. Man är oerhört tacksam för hjälp via Swazi Aid.
Nu saknas fönsterglas, dörrar, el-installation, målning och inredning.
Om vi kan få fram ytterligare ca 20-30.000 kr så tror jag att den lokala
församlingen skulle kunna bygga färdigt. Just nu saknar vi de pengarna.


Utbildnings-stipendier
I år har vi tagit ansvar för tre ungdomar som skaffar sig en ”högre” yrkesutbildning.
Kostnaderna för dem kommer att bli minst 100.000 kr för år 2013.
Det är ju en utmaning att veta att varje månadsskifte skall det finnas pengar på kontot
för överföring till ungdomarna. Hittills har det aldrig saknats medel. Fantastiskt!
Sithembiso Tsabedze
Han studerar nu på en privat-skola utanför Nelspruit i
Sydafrika. Det är en internat-skola. Man komprimerar
två ”normala” årskurser till ett år. Det är en
kompletterande högskole-förberedande kurs som krävs
för att studera på universitet i Sydafrika.
Clement Magagula
Han läser till el-ingenjör vid en teknisk skola i Newcastle i
Sydafrika. Clement är en framåt kille med höga ambitioner.
När vi möter honom i april skall vi försöka lösa så han får
ett studie-visa för Sydafrika. Myndigheterna kräver det.
Studie-visum kostar ca 8.000 kr/år.
Sigcinelo Khumalo
Han pluggar till sjuksköterska i Swazilands största stad,
Manzini. Han har snart avslutat det första året som han
klarat mycket bra.



Micro-lån
Jag har berättat tidigare on Eurrie. Hon är 27 år och bor
med sina 7 syskon och kusiner hos mormor och morfar.
För att hjälpa till med försörjningen vill hon starta en
affärsverksamhet. Hon behöver ett startbidrag/lån på
några tusen kronor. Jag skrev till henne igår att vi hoppas
kunna stötta henne.
Pengarna till det finns inte ännu, men jag tror de kommer snart.



Folder mm
Jag bifogar en enkel folder i PDF-format. Du får gärna hjälpa till att sprida både
foldern och info-blad. Berätta för dina vänner om adressen till vår hemsida!
Jag skickar gärna tryckta foldrar i pappersformat om du vill.
Vi medverkar gärna och berättar och visar bilder och film från Swaziland.

 Slutord
Det är med stor glädje och ödmjuk tacksamhet vi kan summera de första 6 månaderna
av Swazi Aid.
Tack för uppmuntran och stöd på olika sätt.
Inga kostnader för administration, resor etc. belastar föreningen.
Allt som skänks går direkt till olika hjälp-projekt.

Tack för att du vill vara med och förändra framtiden för utsatta
människor i Swaziland.

Varma hälsningar från
Ann-Charlotte och Per-Olof Axelsson

Följ oss på Facebook: Swaziaid
Hemsida: www.swaziaid.se
Email: peo@swaziaid.se
Söndagsskolan i Khupuka
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