Adult Learning and Empowerment Fund

ALEF
Kära ALEF-vän!
Här kommer ett brev till ALEF:s givare och medlemmar med information om våra projekt, några
insamlingsbehov, datum för årsmöte och hur vi lagrar data enligt den nya lagstiftningen.

NYTT PROJEKT I KONGO
I april startar ALEF ett nytt projektsamarbete i jättelandet D.R. Kongo, denna gång i landets västligaste provins, Kongo
Central. Här talas språket kikongo, modersmål för 5 miljoner. Projektet är ett samarbete mellan tre parter: En lokal kristen
församling ska genomföra projektet. Fyra svenska församlingar i södra
Östergötland står bl.a. för finansieringen. ALEF står för den tekniska
expertisen, och leder arbetet med att ta fram kursplaner och läromedel.
Vi är enormt glada över denna typ av samarbete, som innebär att
ALEF får göra det vi är bäst på, själva det pedagogiska arbetet, och att
utbilda personal.
Med på resan från Sverige är Gina Manzizila, ALEF:s nya trainee.
Hon ska hjälpa till att ta fram manualer för seminarierna. Gina jobbar
helt gratis, men ALEF betalar resa och uppehälle. Vi behöver nu samla
in återstående 9 000 kr för att bekosta detta. Vill du hjälpa till med en
gåva? Se swish eller pg nedan. Skriv ”Gina” i meddelandet.
I Uganda, Syd-Kivu och Benin är våra projekt i full fart. Över 50 grupper med ungdomar och vuxna är i full gång att knäcka läskoden, lära
sig räkna, eller börja läsa för att lära och ta till sig ett andra språk. I
Uganda har vår partnerorganisation CACI startat 18 grupper i årskurs 3. Nu vill de också starta 10 grupper i årskurs 2.
För det behöver vi samla in 20 000 kr. Swisha eller sätt in på pg nedan och skriv ”Uganda” så går din gåva dit.
I Benin är 25 studiegrupper snart halvvägs igenom andra årskursen. Vi behöver samla in ytterligare 50 000 kr för att de
ska kunna avsluta sina kurser. Om du vill bidra till det, skriv ”Benin” i meddelandet. Du kan också skicka en gåva utan att
ange ändamål. Då använder vi pengarna där de bäst behövs.
Vi är så tacksamma över alla som är med och bidrar till att vi kan genomföra våra projekt, och sprida läs– och skrivkunnighet till fler av jordens 750 miljoner analfabeter. Det finns hur mycket som helst kvar att göra! För ALEF är det en enorm
trygghet att ha en kärngrupp månadsgivare som varje månad bidrar med en gåva. Vill du bli en av dem? Minsta belopp
man kan bidra med är 30 kr i månaden, och då blir du också medlem i ALEF (om du vill). Fyll i den bifogade talongen,
skriv under och posta/maila till halina@alef.org. Du kan förstås avluta när du så önskar.

ÅRSMÖTE
Detta är den officiella kallelsen till ALEF:s årsmöte, som äger rum kl.15.00-17.00 lördagen den 26 maj i Stockholm, troligen på Tempus studenthem i Åkeshov. Alla som är månadsgivare eller som betalat medlemsavgiften kan rösta på årsmötet, men alla som vill kan delta. Anmäl dig till halina@alef.org helst före måndag 21 maj, så meddelar vi definitiv plats och
skickar årsmöteshandlingar. Kan du inte komma, men vill ha årmöteshandlingarna? Maila på samma adress.

DINA PERSONUPPGIFTER
Du har säkert redan fått flera meddelanden från olika håll om den nya datalagringslagen GDPR. Vi är glada att man stärker
skyddet för enskilda, och ALEF har redan noggranna regler för hur vi hanterar personuppgifter.
För att kunna tacka våra givare och medlemmar och informera dem om vår verksamhet har vi ett register där vi sparar
namn och adress, och för swishgivare även telefonnummer, samt information om ert givande. Uppgifterna sparas tre år
efter senaste gåva. Inom kort lägger vi upp mer information om detta på vår hemsida, www.alef.org. Vi lämnar aldrig ut
några uppgifter om dig till någon annan, och endast ALEF:s betrodda personal hanterar uppgifterna. Vill du bli borttagen ur
vårt register, eller vill du inte ha några brev från oss? Meddela oss på halina@alef.org .
Varma hälsningar
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