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Hej vänner,
Det är dags att uppdatera med lite information.

Arbetsresa 15 mars – 2 april 2014
Imorgon, reser vi till Swaziland för en ny arbetsresa. Vi är tre st:
Lotta, jag (Peo) och Bo Engström.
I huvudsak skall vi ägna oss åt:
- Byggnation av ny förskola i Ekujabuleni
När vi var i Swaziland i november så påbörjades grunden till den nya förskolan.
Sedan har man murat upp väggarna. Arbetet görs ideellt av kyrkans medlemmar.
Nu hoppas vi kunna få taket klart så att väggarna sen kan putsas och golvet gjutas.
Barnen väntar på att få flytta in.
Vill du/ni vara med och ge en gåva till inredningen?
- Utbildningsstipendier för 2014
Jag kommer att träffa ungdomar för att
följa upp hur deras utbildning fungerar.
Vi skall förbereda ansökningshandlingar för
Sthembiso Tsabedze.
I januari 2015 önskar han starta medicin-studier med
sikte på att bli läkare. Kostnad: ca 75.000 kr för
första året. Vi kommer att söka statligt stipendium som
täcker ca 2/3 av kostnaderna.
Kanske ett nätverk av Swazi-vänner vill hjälpa till
med resterande kostnader..
- Sociala byggnadsprojekt
Tiden är ju begränsad, men vi planerar att också hinna med något/
några småprojekt.
I januari byggde vi i samarbete med den lokala kyrkan ett litet
hus åt en handikappad man i rullstol.
Vi skall nu följa upp det projektet och se till att det blivit färdigställt.

- Fadderbarn
Vid varje besök i Swaziland, hälsar vi på hos fadder-familjerna.
I början av året anmälde en familj att de önskar ta ansvar för ett barn.
Förra veckan fick jag ännu ett sådant besked. Så nu skall vi få förslag från våra kontaktpersoner
om något utsatt barn som behöver stöd. De svenska fadderfamiljerna betalar 200-250 kr/månad.

Arbetsresan i okt/nov 2013:
- Invigning av ny kyrka/samlingslokal i Khupuka
Vi fick förmånen att vara med om invigningen av
den nya kyrkan. Jag önskar att alla Swazi Aids
vänner fått vara med om den glädjefesten.
Tack vara ekonomiskt bidrag från olika givare
kunde vi medverka till att bygga färdigt kyrkan.
Medlemmarna har också gjort en storartad insats.
- Vatteprojekt i Ekujabuleni
Mest tid ägnade vi åt att få igång vattenförsörjningen
till byn Ekujabuleni. Vi djupborrade brunn, installerade
pump och vattentankar. Innan vi åkte tillbaka till Sverige
kunde vi släppa på vattnet till ca 1.000 personer.
Byn ordnade en fest för oss för att visa sin uppskattning
och tacksamhet.
- Sociala byggnadsprojekt
Vi grävde ner ca 300 m vattenledning till några grann-familjer,
och satte upp staket hos grann-änkan. Nu skrev hon nyligen att hon nu satt majs på sin tomt.
Nu blir det lättare att få maten att räcka för de fyra barnen.
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.
Jag bifogar verksamhetsberättelsen för Swazi Aid för föreningens första förlängda
verksamhetsår.

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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