
 

INFO-blad nr 4 

2013-06-17 

Hej vänner, 

Nu har det gått sex veckor sedan vi kom hem från Swaziland. Äntligen kommer ett Info-blad.. 

 Arbetsresan 9-30 april 2013 

Det var fem st, som reste till Swaziland. Lotta, jag (Peo) och Bo Engström 

samt Inger och Anders Bergh från Kumla var med en del av tiden.  

I huvudsak ägnade vi oss åt följande: 

- Renovering av skolan i Ekujabuleni 

Tillsammans med 6 unga män från närområdet jobbade vi med en del förbättringar. 

Fyra av klassrummen målades och fick klinker på golven.  

Vi reparerade också ca 100 st skolbänkar som fick nya bänkskivor. 

- Utredning om uppförande av ny High-school vid Ekujabuleni 

Det finns ett starkt önskemål om en high-school vid Ekujabuleni. Den befintliga ”låg- och 

mellanstadie-skolan” har ca 500 elever. Det finns ingen high-school i närheten för alla 

dessa elever. Närmaste skola ligger ca 9 km bort. De flesta har inte pengar till buss och att 

gå 9 km fram och tillbaka tar mycket av tid och krafter. 

Vi fortsätter utredning kring frågan om byggande av en ny skola. 

- Vatten-projekt vid Ekujabuleni-skolan 

Nu finns tankarna (6 st 10.000 liters-tankar) på plats. Vattnet kommer från taken när det 

regnar. Nu finns vatten en stor del av året. 

- Vatten för byn vid Ekujabuleni 

Jag upptäckte delar av ett gammalt vattenprojekt som inte var i funktion. Jag samlade byns 

ledare och fick reda på att det fanns ledningar till 149 hushåll som alla hade var sin kran 

vid sin boplats. Vattnet skulle komma från en djupborrad brunn, men systemet hade inte 

varit i funktion på sex år. Anledningen var en trasig pump. Pengar saknades. 

Tillsammans med byledningen räknar vi nu med att sätta systemet i funktion igen.  

Än vet vi inte kostnaden, vi väntar på offert från brunnsborrningsfirman.  

Förhoppningen är att byn skall ha vatten igen innan årets slut. 

- Sociala byggnadsprojekt 

Tiden var ju begränsad, men vi hann med lite utöver skolprojektet. 

Vi fortsatte med stöd till änkan, fru Mamba. Nu hade vi byggare som hjälpte henne bygga 

en toalett samt att putsa hennes hus utvändigt. 

Det är svårt att se henne och hennes fyra barn sitta i mörkret med ett stearinljus. Det är inte 

lätt att göra hemuppgifter från skolan i sådana förhållanden. Jag hoppas att vi snart kan 

hjälpa henne med el-anslutning samt en vattenförsörjning från vårt borrhål. 

 

Swazi Aid 

 

Vår hjälp till Swaziland 
 



Vi fick också vetskap om en handikappad man i rullstol  

som saknar ett eget hus. Jag hoppas vi kan bygga ett enkelt  

hus åt honom när vi fått in pengar till det. 

 

Vi besökte ett hem där en av  

våra fadderbarn bor. Mamman  

är änka och bor i ett enkelt hus  

av jordblock.  

Golvet är jordgolv med ett lager  

av kogödsel.  

Här vill vi putsa och måla  

väggarna invändigt och gjuta  

ett betonggolv. Nu bor de (mamman och fem barn) i ett rum.  

På sikt skulle de behöva ett rum till.  
 

 Khupuka, ny kyrka/samlingslokal 

Det var fantastiskt roligt att komma tillbaka till Khupuka. Tack vare ert generösa stöd, har 

man nu nästan en fungerande kyrka.  

Församlingsmedlemmarna är oerhört tacksamma för hjälp via Swazi Aid. 

Sista veckan vi var där såg jag till att fönsterglas och dörrar blev insatta. 

Nu kvarstår en del el-installation, målning och inredning. 

Om vi kan få fram ytterligare ca 20.000 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! 

 

 
Vi hade hoppats att få träffa honom, men skolans regler medgav inte det. Trots att vi 

besökte skolan fick vi beskedet att man inte kunde störa undervisningen. Han mår i alla fall 

bra. Föräldrarna besöker honom en gång per månad. 

 

 
Sydafrika innan allt var klart. Visums-kostnaderna gick totalt till ca 8.000 kr. 

Nästa kurs slutar i augusti. Sen skall vi försöka hitta en praktikplats för honom. 

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 var i Swaziland hade han lov tre veckor. Mycket av 

den tiden gick åt att skaffa ett studie-visum till Sydafrika. 

Det blev fyra resor till huvudstaden + en resa till polisen i  

  

Mavimbela behöver 

ett hus 



 

 Micro-lån 

Jag har berättat tidigare om Eurrie. Hon är 27 år och bor med 

sina 8 syskon och kusiner hos mormor och morfar. 

För att hjälpa till med försörjningen vill hon starta en affärs- 

verksamhet. Hon har nu fått ett startbidrag/lån.  

Kanske kan vi också få in henne på en ”entreprenörs-kurs”. 
 

 Förskola 

Vi fick reda på att fru Mnisi som en gång grundade skolan i Ekujabuleni fortfarande är 

verksam. Nu ansvarar hon för förskolan. Man är i provisoriska lokaler som man måste 

lämna vid årsskiftet. Swazi Aid räknar med att bygga ny förskola som är färdig 1 jan-14. 
 

 Nästa resa 

Vi räknar med att resa ner i höst, troligen i nov. Vi vet om några som är intresserade av en 

”turist”-resa till Sydafrika och Swaziland (prel.reseplanering bifogas). Andra vill följa med 

på en arbetsresa. Hör av dig om du är intresserad! 
 

 Slutord 

Vi hann också installera en solvarmvattenberedare på vårt hus, så nu har vi varmvatten. 

Sista dagen byggde vi ett diskbänksskåp och installerade hos grannen, Bonginkosi osh 

hans fru Hlobisile. Det var en överraskning för dem. Tänk att få vatten installerat i huset 

först när man är ca 45 år. Nu är det slut på att bära in allt vatten. 

 

Tack för uppmuntran och stöd på olika sätt. 

Inga kostnader för administration, resor, eller vårt privata hus, etc. belastar Swazi Aid.  

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 

 

Swazi Aid Bankgiro  Telefon 

Idungatan 12 812-7995  0708-56 97 10 

533 33 Götene 
 

Sigcinelo Khumalo 

Han pluggar till sjuksköterska i Swazilands  största stad, 

Manzini. I maj slutade han det första året som han klarat 

mycket bra. Han trivs med sitt yrkesval.  

Det finns en förhoppning att han kan få ett statligt 

stipendium fr.o.m. årskurs 2.   

Han är fortfarande skyldig ca 20.000 kr för första läsåret. 

Hittills har vi stöttat honom med 25.000 kr i år. 

 

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

