Swazi Aid
Vår hjälp till Swaziland

INFO-blad nr 9
Hej vänner,
Detta infoblad skulle kommit ut mycket tidigare, men bättre sent än aldrig.

Arbetsresan i mars 2015
Vi var 3 st som var med på resan. Denna gång
hade jag valt att inte ha något större byggprojekt
som skulle genomföras utan jag ville ha tid för
uppföljning och planering.

Fadderbarn
Bl a. besökte vi fadderbarns-familjerna.
Vi har nu 12 fadderbarn/familjer som tack vare
faddrar i Sverige nu får stöd.
Samtliga familjer har valts ut/föreslagits av
någon (t.ex söndagsskollärare, granne etc).
Oftast är det någon från vår samarbetskyrka,
HUC, som tipsar oss om familjer med särskilda
behov. Ofta är det änkor med barn.
I Swaziland lever 63 % under FN:s gräns för
fattigdom. Våra fadderbarnsfamiljer tillhör
definitivt den gruppen.
I stort sett samtliga saknar försörjning utom
det de kan få från åkrarna.
I år har vädret varit extremt hett och regnen har
inte varit tillräckliga när de behövts. Resultatet
har blivit att skörden av majs nästan totalt uteblir.
När vi besökt fadderbarns-familjerna har vi
försökt att dokumentera familjernas livssituation.
Utifrån det har vi kommit fram till vad som är deras
största behov för att förbättra vardagslivet.
Många saknar en toa och tillgång till rent vatten.
Detta påverkar framför allt barnens hälsa.
Vill du/din familj hjälpa ett fadderbarn?
Kostnad: 200 kr/mån som går till
stöd till barnet/familjen

2015-06-30

Projekt för bygge av toaletter och förbättrad vattenförsörjning
Vi har under de senaste åren låtit bygga några toaletter hos fadderbarns-familjer.
En toa kostar ca 4.000 kr. I år vill vi prioritera toalettbyggen hos fadderbarns-familjerna.
De flesta av familjerna har ett plåttak, men saknar stuprännor och vattentank för att samla
regnvatten. Jag vill också prioritera detta, om vi får ekonomi för det. Jag vill att familjerna får en
vattentank för regnvatten. En vattentank för 5.000 l + stuprännor kostar ca 5.000 kr.
Det var första gången vi besökte byn Chibini. Den ligger långt från asfalterad väg och kändes som
en plats man glömt bort. Närmaste vatten var 40 min promenadväg till floden vars vatten inte är
rent. Ganska många verkar bo i byn. Om det öppnar sig med finansiering, skulle jag vilja
undersöka möjligheten till en borrad brunn för byns vattenförsörjning.

Stipendier för yrkesutbildning
Vi besökte också samtliga ungdomar som får ekonomiskt stöd av Swazi Aid till sin
yrkesutbildning. De skulle inte haft möjlighet att studera om de ej fått ekonomiskt stöd.
Detta är verkligheten för de flesta ungdomar i Swaziland. Familjerna saknar pengar.
Vi har i år lovat stödja 7 st ungdomar. Varje månadsskifte betalar jag ut minst 10.000 kr.
Ibland tillkommer kostnader för t.ex. en dator eller skolavgifter mm.
Några av ungdomarna har understödjare i Sverige som är månadsgivare.
Jag vill uppmuntra dig till att bli månadsgivare för en av våra tre ungdomar som saknar
understödjare. Det skulle underlätta om vi visste att vi får in medel till det vi lovat.
1.

2.

Sthembiso Tsabedze
Han började i januari en civilingenjörsutbildning i Pretoria. Sthembiso är son till
Hlobisile och Bonginkosi Tsabedze som
en del, som besökt Swaziland, känner.
Kostnad för Swazi Aid under 2015: 2.000 kr/mån
Ntokozo Mdluli
Hon började 2014 en 2-årig utbildning i ekonomi.
Hon läser i huvudstaden, Mbabane.
Hennes föräldrar är döda. Har växt upp hos mormor.
Mormor och morfar har bara ca 300 kr/mån i pension.
Första kursen, 6 mån, gav toppbetyg.
Hon drömmer om att bli revisor.
Kostnad för Swazi Aid under 2015: 3.000 kr/mån

3. Eurrie Shabangu
Hon började i jan-15 en lärarutbildning. Utbildningen
är på deltid. Hon har nyligen fått ett jobb på SOS Barnbyar
som gör att hon klarar av kostnader för rum och mat mm.
Hon importerar också kläder mm för försäljning.
Eurrie som också är föräldralös brinner för att hjälpa barn.
Ibland är hon volontär på barnhem för att dela med sig av
sina erfarenheter.
Swazi Aid stöder henne med skolavgifter, 800 kr/mån.

Stöd till byggnation av nya kyrkor
Denna gång besökte vi byggplatserna i Mawombe och Nyakatfo där man bygger nya kyrkor.
Att ha tillgång till en rymlig kyrka i byn är viktigt. Oftast är det enda lokalen där byn kan samlas.
I Mawombe byggdes den gamla kyrkan av ”trädbakar”. Här har man samlats i 30 år. Nu har
termiterna ätit upp det mesta av väggarna. När vi nu var i Swaziland förmedlade vi en del gåvor
till kyrktaket. Sista veckan vi var där kom taket på plats. Jag köpte också fönstren till kyrkan.
Nu återstår att putsa väggar och gjuta golv mm, men byggkassan är tom.
I Nyakatfo bygger man en stor och rymlig kyrka som ersätter den 30 år gamla mindre kyrkan.
Innan vi åkte hem blev väggarna färdiga så nu är det dags för tak. Offerten på takmaterialet slutar
på ca 60.000 kr. Just nu saknas detta. Alla pengar man kunnat få fram har gått åt till väggarna.
Swazi Aid förmedlar gåvor till Kyrkbyggen.

Tänk om 6 personer ger 10.000 kr var,
då skulle Margret snart se taket på plats

Tack för uppmuntran och stöd på olika sätt.
Inga kostnader för administration, resor mm, 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

Swazi Aid
Idungatan 12
533 33 Götene

Bankgiro
812-7995

Email: peo@swaziaid.se

Telefon
0708-56 97 10

