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Hej vänner,
Det är dags att uppdatera med lite information

Arbetsresa 30 okt - 21 nov 2013
Idag, om några timmar reser vi till Swaziland för en ny arbetsresa. Vi är fem st:
Lotta, jag (Peo), Lars-Göran Thåst, Anita och Sigge Mateusson, alla från Götene.
I huvudsak skall vi ägna oss åt:
- Vattenprojekt i Ekujabuleni
I våras upptäckte jag att det fanns ett gammalt vattensystem för byn och skolan.
Det hade inte varit i funktion på minst 7 år. Man (kvinnorna) fick i stället gå och hämta vatten
från en källa. Vattnet är inte alltid rent och under torrtiden tar det slut.
Nu har jag fått byledningen att ta tag i frågan. Tillsammans skall vi lösa problemet.
Denna veckan borras en ny brunn och ny pump mm kommer att installeras..
Jag hoppas få igång systemet medan vi är på plats.
Ca 1.000 personer + 430 skolelever kommer att få rent vatten.
Elimkyrkan och Pingstkyrkan i Götene har bistått med Second Hand-medel för projektet.
Förskolan ”Fru Ebba” i Jönköping andra vänner har också hjälpt till för att göra detta möjligt.
Projektet är inte fullt finansierat, men vi tror att resterande medel kommer.
- Uppförande av ny förskola vid Ekujabuleni
Vi kommer att förbereda och sätta igång byggandet av ny förskola.
Detta görs tillsammans med den lokala kyrkan vid Ekujabuleni.
En byggnadskommitté har utsetts, som skall genomföra projektet.
Även till detta har Elimkyrkan i Götene skickat med Second Hand-medel.
Vill du/ni vara med och ge en gåva till inredningen?
- Utbildningsstipendier för 2014
Jag kommer att träffa ungdomar för att samtala
och planera för 2014.
Nu på söndag skall vi möta Sthembiso
Tsabedze i hans skolmiljö i Nelspruit.
I januari önskar han starta medicin-studier med
sikte på att bli läkare. Kostnad: ca 75.000 kr för
2014. Hur skall vi klara detta? Vi kommer att
bl.a. söka efter lokala stipendie-möjligheter.
Kanske ett nätverk av Swazi-vänner vill hjälpa till.

Sigcinelo Khumalo
Han pluggar till sjuksköterska i Swazilands största stad,
Manzini. Han går nu andra året.
Nu har han fått klart om ett statligt stipendium fr.o.m.
årskurs 2.
Han måste dock själv stå för inackorderingskostnad, ca
10.000 kr/år. Pappan dog förra året. Familjen saknar
pengar. Här får Swazi Aid hjälpa till
- Sociala byggnadsprojekt
Tiden är ju begränsad, men vi hoppas också hinna med något/
några småprojekt. Vi skall se om vi kan ordna med ljus och
vatten för änkan, fru Mamba. 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 har också fått höra om en handikappad man i rullstol
som saknar ett eget hus. Jag hoppas vi kan bygga ett enkelt
hus åt honom.

Khupuka, ny kyrka/samlingslokal
Tack vare ert generösa stöd, kommer det nu att bli invigning av den nya kyrkan den 16/11.
Jag har blivit ombedd att förrätta invigningen och låsa upp kyrkdörren enligt Swazi-tradition.
Församlingsmedlemmarna är oerhört tacksamma för hjälp via Swazi Aid.
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
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