Swazi Aid
Vår hjälp till Swaziland

INFO-blad nr 7
2014-09-14
Hej vänner,
Äntligen får ni del av lite nyheter.

Arbetsresa 22 okt – 6 nov 2014
Vi blir 10 st som reser.
I huvudsak skall vi ägna oss åt:
- Färdigställande + invigning av ny förskola i Ekujabuleni
Just nu pågår putsning av väggar. Golvet skall också gjutas.
Arbetet görs ideellt av kyrkans medlemmar. Swazi Aid står för materialkostnader.
Barnen väntar på att få flytta in.
Vill du/ni vara med och ge en gåva till inredningen?
Invigning av förskolan kommer att ske när vi är på plats, söndag 2/11
- Utbildningsstipendier för 2015
Jag kommer att träffa ungdomar för att
följa upp hur deras utbildning fungerar.
- Sociala byggnadsprojekt
Vi planerar bygga ett enkelt hus åt familjen Dlamini.
De bor i ett ”ruckel” med jordgolv. De saknar hus,
möbler, kläder, ja det mesta.
För några veckor sedan såg vi till att alla i familjen
(mamma som är änka och tre barn)fick en omgång
nya kläder.
- Fadderbarn
Vid varje besök i Swaziland, hälsar vi på hos fadder-familjerna.
Det är familjer med stora behov, ofta ensamstående mammor med barn.
De svenska faddrarna betalar 200-250 kr/månad för stöd till sitt barn.

Turistresa 7 - 23 nov 2014:
- Vi organiserar en gruppresa nu i november med 20 deltagare
Den mesta tiden reser vi i Sydafrika, med det blir också 4 dagar i Swaziland.
Vi besöker bl.a. Soweto, Pretoria, Nelspruit, Kruger-parken, Swaziland, S:t Lucia, Place of
Restoration och Kapstaden

- Invigning av Sweden Tyres i Matsapha, Swaziland
Den 14/11 deltar vi i invigningen av den nya däckfabriken, Sweden Tyres
Projektet har formellt inga andra kopplingar till Swazi Aid än att bolaget beräknas
kunna stötta Swazi Aid med bidrag till Swazi Aids verksamhet.
Det är ca 35 delägare, från i huvudsak Sverige, till det nystartade bolaget.

Studiestöd för yrkesutbildning
Vi har beslutat om stöd till några nya ungdomar. Varje sådant beslut sker både med
bävan och glädje. Tänk att vi får vara med…..men kommer vi att få in tillräckligt med
pengar?










Sthembiso Tsabedze kommer att påbörja en civilingenjörsutbildning i Pretoria
Han kom tyvärr inte in på läkarutbildningen som han önskat, men är nu focuserad på
denna möjlighet.
Nonthokozo Mdluli har påbörjat ekonomistudier. Hon är föräldralös. Föräldrarna har
dött i Aids. Nonthokozo är sprudlande glad för chansen till utbildning.
Gugu Shongwe har påbörjat utbildning till socionom. Hon är dotter till vår granne,
Happy Shongwe (Mamba) som vi stöttat på olika sätt.
Staten har i förra veckan tagit tillbaka tidigare löfte om studiestöd.
Genom överföring till universitetet med ca 4.000 kr i torsdags så kunde hon fortsätta
utbildningen som påbörjades för en månad sedan.
Sigcenelo Khumalo går nu tredje året på barnmorskeutbildning. De två första åren
genomfördes med bra resultat.
Clement Magagula, läser till el-ingenjör i Newcastle, Sydafrika.
Trots att vi bävade inför 2014 som kostar ca 60.000 kr så har vi, tack vare de som stöttat
Clements utbildning, kunnat ge honom beskedet att han får gå färdigt utbildningen.
Nu finns ingen plats att skriva om fler……

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 reseplanering för turistresan 2014.

Tack för att du vill vara med och förändra framtiden för utsatta människor i
Swaziland.
Swish-gåvor kan nu ske till nr

Varma hälsningar från
Ann-Charlotte och Per-Olof Axelsson

123 681 72 82

Följ oss på Facebook: Swaziaid
Hemsida: www.swaziaid.se

Swazi Aid
Idungatan 12
533 33 Götene

Bankgiro
812-7995

Email: peo@swaziaid.se

Telefon
0708-56 97 10

