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Kakor och bullar ger klirr i kassan i
Kanyanya
Nu finns det ett antal grupper i våra projekt som fullbordat alla tre kurserna, och
sedan gått vidare på egen hand. ALEF:s mål är att grupperna ska ombildas till
kooperativ eller ekonomiska föreningar, som fortsätter att samarbeta för att förbättra
ekonomin och livsvillkoren för deltagarna. Under de tre kurserna har de lärt känna
varandra och byggt upp ömsesidigt förtroende. Kunskaperna i läsning, skrivning
och räkning ger dem färdigheter som de kan använda i gemensamma projekt.
Vår projektledare Resty Mutaawe och hennes medarbetare Charles Mugerwa
besökte några sådana grupper i juli för att se hur det går för dem. Här ett axplock ur
rapporten:
Femton kvinnor från gruppen i Kanyanya har registrerat sig som en ekonomisk
förening under namnet Bamukwano Women Group. De har fått ett lån inom ramen
för en statlig satsning på kvinnors företagande, och har startat ett bageri. Nu bakar
de kakor, bullar och bröd. En del säljs i grannskapet, en del levereras till skolor i
närheten. De klarar avbetalningarna på lånet galant, och har just fått ett erbjudande
att söka ett nytt lån om de vill utvidga verksamheten.
I Bunono arbtar en grupp på 18 kvinnor och 2 män med att göra hantverk, som
korgar, väskor, stråmattor, halsband samt papperspåsar och kuvert. De säljer sina
produkter till återförsäljare och till apotek (som använder påsarna och kuverten för
att sälja medicin i).

Flygbladsaktion 8 september
De flesta av er har redan fått information om flygbladsaktionen på läskunnighetens
dag lördag den 8 september. Du kan fortfarande vara med på utdelningen i
Stockholm: Välkommen till Stjärnsalen, Nya Kyrkan, Tegnérlunden 8, mellan 10.00
och 16.00 att hämta flygblad och dela ut. Du väljer själv hur länge du vill gå, och i
vilket område. Vi hoppas på ett 30-tal utdelare. Du kan också beställa en bunt med
200 flygblad att dela ut där du bor. Men då måste du maila oss din postadress och
orten där du ska dela ut senast i morgon, tisdag den 28 augusti, så postar vi
flygbladen (ALEF-kontoret är stängt 29/8-3/9).

Våra grupper 2018
Nedan ser du en tabell över alla grupper som våra partnerorganisationer genomför i år, 2018. Totalt är det
1327 personer som deltar i grupper. Vi börjar nu planera för 2019. Om vi kunde öka budget för projekten
skulle vi kunna ta emot många fler i grupper nästa år. Vill du vara med och ge? Om du blir månadsgivare
och ger 50 kr i månaden ger du en person chansen att delta i en grupp. Beställ blanketten genom att
skicka ett sms med din postadress - eller maila oss.
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Samla pengar på Facebok till ALEF!
Nu har vi fått den första utbetalningen från Facebook från några av de insamlingar som gjordes i juli. Det
blev drygt 4000 kr.
Fyller du år? Eller vill du fira något annat? Om du använder Facebook kan du starta en insamling för
ALEF på din egen facebooksida. Gå till www.facebook.com/adultlearning och klicka på ”skapa en
insamling”, och följ instruktionerna. Facebook tar inte ut några avgifter. Tänk på att inte sätta målet för
högt. 1000 kr -3000 kr kan vara lagom. ALEF får det insamlade beloppet, oavsett om det blir mer eller
mindre än målet. Tänk också på att sätta ett slutdatum som inte är för långt fram i tiden. Det är lagom
med en-två veckor.

Du får detta nyhetsbrev eftersom har skrivit upp dig på vårt nyhetsbrev. Skulle du vilja avsluta din
prenumeration, klicka här.

