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Vad är det som är nyckeln till framgång i ALEF:s projekt? Det ena är vår unika metod,
som bygger på tron att vuxna människor i sig själv har kunskaper och insikter som de
kan använda till att förändra sina liv, om de bara får hjälp att komma igång. Det andra är
att vi har ett fantastiskt team med samarbetspartners i våra olika projektländer. I det här
brevet resenterar vi några av våra medarbetare i Uganda.

Irene Kinayenzire

Charles Mugerwa

Irene har varit med ända sedan vår
första kontakt med Uganda 2012. Hon
är idag projektledare och ansvarar för
att alla studiegrupperna fungerar, att
alla vet vad de ska göra, och att
projektplanen följs. Sedan 2013 har hon

Charles är projektets nestor, med bred
erfarenhet både från höga poster i
kommunförvaltning och som
näringslivskonsult. Hans expertis är i
småföretagande. Under årens lopp har han
också samlat på sig ett stort kontaktnät på

varit med och utarbetat läromedlen, och
följt upp grupperna. Irene är

samhällets olika nivåer. Charles har varit
den som kunnat förklara hur allt går till i

ordningssam och strukturerad, och har
sinne för siffror och detaljer. En verklig

Uganda, vilka kontakter som behövs för att
få öppna dörrar. Charles har hjälp många i

klippa som ser till att allt flyter på. Irene
är hårfrisörska men har också en

grupperna att starta och driva företag. Idag
är hans huvudansvar att sköta kontakter

ekonomiutbildning i botten, som

med myndigheter och andra

kommer till stor användning i projektet.

organisationer, för att göra ALEF:s metod
känd.

Edith Namumbya

Frederick Ssentongo

När projektet började 2013 var Edith
nybliven änka med fyra små barn. Hon

Fred är en försynt man, som inte framhäver
sig själv i onödan. Men när man börjar

jobbade som förskollärare, och insåg

räkna efter allt han är engagerad i inser

snabbt att ALEF:s pedagogik också kan
tillämpas på barn. Hennes drivkraft och

man att han har en enorm kapacitet. Han
driver en liten förskola, där han har två

entusiasm för sina grupper har betytt
mycket. Hon har fått igång den ena

kvinnor anställda. På eftermiddagarna
används klassrummen till ALEF-grupper

gruppen efter den andra i att skapa
hantverk som man säljer på marknader.

där han ansvarar för uppföljningen.
Dessutom har han startat en danstrupp, där

Hon ägnar många timmar åt att besöka
studiegrupper ute på öarna i
Viktoriasjön, platser dit väldigt lite

många av medlemmarna är deltagare i
ALEF-grupperna. De uppträder mot
betalning på fester och bröllop. Fred har

utvecklingsinsatser når fram på grund

också hunnit gifta sig och få en liten dotter

av de besvärliga båtresorna.

under åren som projektet pågått.

Resty Mutaawe
Resty är chef för biståndsorganisationen
Change African Child International, som
sedan 2017 är ALEF:s huvudpartner i
Uganda, och ansvarig för projektet. Resty är
en energisk och driven kvinna med ödmjuk
framtoning. Man kan i hastigheten ta henne
för en blyg tonårstjej - tills man börjar ställa
frågor, och inser att här är någon som har
koll, och är väl genomtänkt och påläst.
Resty tog över huvudansvaret efter att CACI
under två år varit underorganisation i ett
större projekt. Tack vare hennes driftighet
och de andras villighet att ställa upp och
jobba gratis, kunde projektet fortsätta 2017
trots uteblivet Sidabidrag.
Under 2018 gick projektet också på sparlåga, eftersom vi inte kunde få några större
bidrag till verksamheten. Alla våra fantastiska medarbetare har under två år inte fått
rimliga löner. Därför känns det roligt att kunna öka både budget och antalet
studiegrupper nästa år. CACI siktar på att genomföra 38 grupper med totalt 770
deltagare 2019. I skrivande stund fick vi veta att ALEF får ett bidrag från Irstadska
stiftelsen, som kan bekosta en stor del av detta. Vi gläder oss över att CACI-teamet får
komma till sin rätt, och göra det som de är bra på, att ge kvinnor en ny chans att resa sig
ur fattigdomen. Och med rimliga löner.

Ge en julklapp som räcker hela året: bli månadsgivare!
Ryggraden i ALEF:s ekonomi är de regelbundna månadsgåvor vi får in från våra
trogna understödjare. Vill du också vara med och ge? För bara 50 kr i månaden

bekostar du en kursplats för en kvinna som därmed får en ny chans i livet, och kan
försörja sin familj och ordna barnens skolgång. Klicka här, och fyll i formuläret med
bank-id, eller maila på info@alef.org och beställ blanketten.
Du kan som vanligt ge ett engångsbidrag på vårt plusgiro 90 02 17-1 eller swisha
till 123 900 2171.
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