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Partnerskap i utveckling
Det är nu fem år sedan vi började skapa läromedel för
våra två projekt på lugandaspråket i Uganda och på
mashi i Demokratiska Republiken Kongo. Det var första
gången metoden sattes på pränt i konkreta kursplaner
och manualer. Nu har vi läromedel för tre årskurser på
båda språken. Flera tusen personer har deltagit i grupper, lärt sig läsa, skriva och räkna och förändrat sina liv
för alltid.
ALEF:s Hélène Boëthius tillbringar nu sex veckor med
våra partnerorganisationer för att revidera och komplettera alla läromedlen. Våra partners har också utvecklats under de här åren, och har blivit experter på att tilllämpa metoden. De förstår varje steg i en lektion, hur
man genomför dem och vad målet är.
När vi nu inom kort har uppdaterade och kompletta läromedel vill våra partners börja lära upp andra organisationer att använda materialen i sina projekt, och på så
sätt skapa ringar på vattnet. I Kongo har vår partner redan börjat detta så smått. I Uganda är potentialen stor,
eftersom luganda talas av hela 9 miljoner människor. Runt 30% av den vuxna befolkningen är analfabeter.

VAR MED OCH STARTA UPP NYA GRUPPER I UGANDA
Vår partner CACI i Uganda vill genomföra 28 studiegrupper med totalt 530 deltagare under året. Vi har
därför börjat en insamling för att före 1 mars få in 20 000 kr för att utbilda 18 gruppledare för årskurs 3.
Sedan behövs ytterligare 15 000 kr
under mars månad för att starta
upp de 18 grupperna.
Har du möjlighet att bidra med en
gåva? Vi har i skrivande stund redan fått in 11 000 kr. Får vi ytterligare 9 000 kr under de närmaste
10 dagarna kan gruppledarutbildningen genomföras. Swisha din
gåva på 123 900 271 eller sätt in
på pg 90 02 17-1 eller bankgiro
900-2171. Skriv ”Uganda” som
meddelande så går pengarna till
detta projekt.

Följ med till Uganda
Många har frågat om det inte är möjligt att besöka våra projekt. Nu ordnar vi en resa till Uganda.
Vi tillbringar först några dagar i Entebbe och besöker studiegrupper i byarna och deltagare, möter
männisor och bekantar oss med deras livsvillkor. Vi ser metoden i användning och hör människor
berätta om vad kursen betytt för dem. Vi hinner även med lite sightseeing i Entebbe och Kampala.
Därefter gör vi en fyra dagars safari till en nationalpark vid en vacker sjö, och till den
”ogenomträngliga skogen i Bwindi” där vi besöker de berömda bergsgorillorna. Vi flyger hem från
Kigali i Rwanda, och hinner se lite av de vackra kullarna i detta natursköna
land.
Datum är 26 september—6 oktober 2018 . Kostnad ca 30 000 kr, inklusive
flygresa, logi, mat, utflykter och inträden i parker och till bergsgorillorna.
Vi blir max 10 deltagare. Anmäl ditt intresse så snart som möjligt. Vi skickar ut prospekt till alla som gör en intresseanmälan. Maila helene@alef.org
om du är intresserad. Eventuellt kan man delta bara i den första delen av
resan. Kostnaden blir då ca 10 000 kr lägre.

Stöd ALEF utan kostnad och få pengar tillbaka!
Det är faktiskt möjligt. Om du brukar handla på nätet kan du registrera dig på Sponsorhuset. Du skriver in ALEF som mottagande organisation. https://www.sponsorhuset.se/alef/
bli-medlem/ Sponsorhuset är länkat till över 600 nätbutiker, som Ellos, Hotels.com,
CDon.com, inkclub, Bokus, och många fler. Om du aktiverar ”Handla smart” kan du gå direkt till din nätbutik som vanligt och handla, med bara ett extra klick för att få återbäring
till dig själv och till ALEF. Du får alltså själv återbäring på dina köp, och samtidigt går det
ett belopp till ALEF. Ofta får man också speciella rabatter hos nätbutikerna. Om många av
ALEF:s vänner registrerar sig på Sponsorhuset kan det bli många tusenlappar till våra
projekt i Kongo, Benin och Uganda. Sponsorhuset har hittills förmedlat över 36 miljoner
kronor till olika ideella föreningar i Sverige.

ÅRSMÖTE - OBS ny plats!

NYTT TELEFONNUMMER

Lördagen den 7 april klockan 15.00 kallas alla
ALEF:s medlemmar till årsmöte i Kyrkan vid
Brommaplan, Drottningholmsvägen 400,
Broma. Alla är välkomna, även icke medlemmar. OBS! Anmälan till info@alef.org

Vi har nytt telefonnummer. Du kan nu ringa till
oss på 072-341 56 15. Om ingen svarar kan du
maila till helene@alef.org eller info@alef.org
eller skicka ett sms. Hélène kan nås på 070-630
44 55 när hon är i Sverige.

ALEF

ALEF:s styrelse

Pg 90 02 17- 1
Swish 123 9002 171
ALEF är en politiskt och religiöst obunden
ideell förening som grundades 2010. Högst
25% av intäkterna används till insamling
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