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Hej vänner, och god fortsättning!
Vi kom hem från Swaziland och Sydafrika i slutet av november och om några timmar åker vi igen.

Arbetsresan i okt/nov
Vi var 10 st som bl.a. jobbade med:
- Förskolan i Ekujabuleni
De sista arbetena gjordes med målning och
inredning. Möbler köptes in.
Bygget, som Swazi Aid finansierat, har
skett i samarbete med den lokala kyrkan i byn.
Förskolan har en lärare och ca 35 barn.
Den 2/11 var det stor invigningsfest med
många besökare. Efter invigningen bjöds det
på mat som kokats i grytor över öppen eld.

- Nytt hus för familjen Dlamini
Jag har tidigare berättat om familjen Dlamini.
Familjen består av mamma Nomsa, vars make dött,
samt tre barn, 6-13 år.
Då möjligheter till försörjning inte funnits så
saknade de det mesta. De bodde i ett enkelt skjul
med jordgolv. En sliten säng var den enda möbeln.
Maten kokades i en konservburk. Kläderna var
mest trasor. Sedan början på året är mellanflickan,
Tembelihle, fadderbarn genom Swazi Aid.
Fadderfamiljen från Sverige var med på resan.
De hade samlat ihop pengar så att ett nytt hus
kunde byggas för familjen. Lars och Nicklas
jobbade hårt, ibland blev det kvällsjobb med ficklampor som ljuskällor. Vår sista arbetsdag var huset
klart och familjen fick flytta in i sitt nya hus.
Nu finns också ett inhägnat trädgårdsland, husgeråd,
kläder och en trädgunga för barnen.

- Fadderbarn
Vid besök i Swaziland försöker vi hälsa 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. Denna gång hann vi inte
hälsa på hos alla familjer, men genom våra lokalt
ansvariga uppehåller vi kontinuerlig kontakt med
familjerna.
- Utbildningsstipendier för 2015
Jag träffade de ungdomar som vi åtagit oss att
stödja för att de skall få en eftergymnasial yrkesutbildning.
Under studietiden blir jag något av en mentor åt
ungdomarna. Dagligen har jag olika kontakter med
dem, oftast via min mobil-telefon, där vi ”chattar”.
En kväll när vi nu var i Swaziland samlade vi några
av de ungdomar som får eller fått möjlighet att
studera genom stöd från Swazi Aid. Det blev en
trevlig grillkväll i solnedgången.
Det är med en portion oro vi går in i 2015, men så har jag känt också vid tidigare årsskifte.
Utbildningsstöden kostar i en del fall mycket. Det varierar mellan 10.000 – 70.000 kr/år.
Jag vill gärna presentera några av ungdomarna:

Machawe Shiba
Läser första året på
Universitet i Mbabane
”Business Information
Technology”
Familjen består av 8
barn, föräldrar och
farmor.
Machawe hade fått
statligt stipendium
beviljat, men det drogs
in då staten saknade
pengar. Genom Swazi
Aid kan han nu plugga

Nontokozo Mdluli
Läser första året på
en privat högskola.
Hon läser ekonomi.
En smart tjej som
klarat första terminen med bra betyg.
Har växt upp med
mormor och morfar
och 12 syskon och
kusiner. Hennes
mamma och två
mostrar samt deras
män har dött i Aids

Sthembiso Tsabedze
Han börjar i januari
en civilingenjörsutbildning i Pretoria.
En duktig kille som
alltid varit bland
klassens bästa elever.
Har mamma som är
lärare och pappa som
är pastor/chaufför.
Lillebror går på Highschool. Utbildningen
är dyr. Swazi Aid
stöttar honom med
det som saknas.

Gugu Shongwe
Läser första året på
utbildning till
socionom.
Mamma är änka
med fyra barn. När
mannen dog
tvingades de att
flytta. Swazi Aid
har stöttat familjen med bl.a. hus,
toalett, vatten samt
staket så de kan
odla på sin mark.

Turistresa 7 - 24 nov 2014:
- När deltagarna i arbetsresan rest hem kom
nästa grupp för en ”turistresa” med Lotta och
mig som ansvariga.
Vi var 20 personer som reste runt i Sydafrika
och Swaziland.
Vi besökte bl.a. Soweto, Pretoria, Nelspruit,
Kruger-parken, Swaziland, S:t Lucia, Place of
Restoration och Kapstaden.
Under 4 dagar besökte vi Swaziland och bodde
trångt men trevligt i våra hus.
Vi besökte några projekt som Swazi Aid stöttat.

- Sweden Tyres, Swaziland
Den 14/11 deltog 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.
Tack för uppmuntran och stöd på olika sätt.
Inga kostnader för administration, resor, eller vårt privata hus belastar Swazi Aid.
Allt som skänks går direkt till olika hjälp-projekt.

Avslutningsvis vill jag gärna poängtera hur viktiga våra gåvogivare är.
Du är välkommen att vara med och ge till Swazi Aid för årets åtaganden.
Tack för att du vill vara med och förändra framtiden för utsatta människor i
Swaziland.
Varma hälsningar från
Ann-Charlotte och Per-Olof Axelsson

Swish-gåvor kan nu ske till
Swish nr: 123 681 72 82

Följ oss på Facebook: Swaziaid
Hemsida: www.swaziaid.se
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Idungatan 12
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