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1000 gånger 100 kr
Med 70 studiegrupper i
gång i vårt projekt i Sydkivuprovinsen i DR
Kongo har kostnaderna
för projektet ökat drastiskt jämfört med förra
året. Vi får 300 000 kr från
Radiohjälpen. Våra månadsgivare bidrar också
med en stor del av kostnaden. Men nu behöver vi
ett tillskott på 100 000 kr
för att ro projektet i land.
Om alla som får det här
brevet ger 100 kr var så
täcks hela behovet. Vill
du vara med och bidra en
100-lapp till de ca 1300
kvinnor och flickor som
deltar i grupperna, och
som steg för steg börjar
ta sig ur fattigdom och
passivitet och skapa sig
drägliga liv? Sätt in 100 kr
på Pg 900217-1 och skriv
Kongo i meddelanderutan.
Vill du bli månadsgivare?
Sedan förra brevet har vi
fått
tre nya månadsgivare. Nu får vi 12 475 kr
i månaden i fasta gåvor.
Beställ formuläret från
helene@alef.org

Målet är inte läskunnighet
Det är en ofattbar glädje för en tidigare analfabet att få ett
diplom på att hon nu kan läsa och skriva. Men målet för
ALEF:s arbete är inte att människor ska kunna läsa,
skriva och räkna. Färdigheterna är bara redskap som ska
användas för att förändra livet. För det behövs förutom
själva basfärdigheterna även insikt och självförtroende,
så att man vågar förändra
och förstår hur man ska
göra. Här är några av målen
för deltagarna i våra studiegrupper:
A. Deltagarna har börjat förbättra
sin ekonomi både genom att öka
sina inkomster och genom att ha
kontroll över sina utgifter.
B. De har gjort konkreta åtgärder
för att förbättra sin hälsa och
skydda sig mot vanliga sjukdomar.
C. De kan följa upp sina barns
skolarbete, och låter sina flickor
gå i skolan.
D. De har upptäckt fördelarna
med att samarbeta i grupper och
tillämpar det på olika sätt.
E. De kan upptäcka korruption
och maktmissbruk där det förekommer och agera emot det.
F. Män och kvinnor är mer jämställda i sina äktenskap.
G. De förstår hur de ska ta hand om och skydda sin närmiljö.
H. De använder läsning, skrivning och matematik i alla dessa situationer.
När vi ber om konkreta exempel på de här förändringarna blir listan hur lång som helst med exemplen på hur människor förändrar
sina liv. Till slut påverkar det hela samhället. ALEF:s ambition är
att förändra historien, och att människor ska leva upp till hela sin
potential.
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Högst 25% går till
insamling och administration. All bokföring
revideras. ALEF är en politiskt och religiöst
obunden ideell förening. grundades 2010.

Köp grattiskort med rolig text!
Snart stundar studentfesternas tid, och Mors Dag står
för dörren. Lägg upp ett lager med våra populära
gåvokort à 100 kr styck. Texten lyder : "Varmt Grattis! I present får du en grundkurs i läsning och
skrivning. Kursen ges i en liten by i Demokratiska
republiken Kongo. All undervisning sker på det
lokala språket. Du står själv för resa, boende, mat,
visum, vaccinationer m.m. Skulle du händelsevis
inte vilja delta i kursen går din plats till en icke läskunnig person som bor i byn.” Ange antal & motiv.
Beställ från helene@alef.org Räkning bifogas.
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Styrelsen
Ordförande: Hélène Boëthius,
Sekreterare: Lena Insulander,
Ledamöter: Inger Raaby, Patrick El Cheikh, Ulla Lindberg, Tove Olin
Suppleanter: Inge Pierre, Malaika Mikaelsson, Ulf Thörnevik, Agneta Lind

VILL DU JOBBA PÅ ALEF:s KONTOR?
På Sorterargatan i Vinsta, nära Vällingby, ligger ALEF:s kontor. Här jobbar ALEF:s ordförande Hélène Boëthius heltid utom när hon är ute och besöker projekten. Det är en
rad saker som ska göras. Sprida information
om ALEF till allmänheten, sköta ekonomin,
registrera gåvor och skicka ut tackkort, söka
bidrag från olika stiftelser och fonder, hålla
kontakten med projekten. Vartefter som våra
åtaganden växer blir det mer och mer att
göra.
Nu skulle vi behöva en person som skulle
vilja hjälpa till frivilligt några timmar i veckan
med en del av arbetet. Har du möjlighet att
avsätta 3-6 timmar per vecka för att hjälpa till
på ALEF:s konotor? Vi har tyvärr inga pengar
till lön, utan det är ett helt ideellt arbete. Men
du får göra något som garanterat är enormt
meningsfullt: att bidra till att förändra livet för
tusentals flickor och kvinnor som lever i extrem fattigdom.
Om du tycker att det här låter som ett jobb för
dig, maila helene@alef.org eller slå en signal
till Hélène på tel. 070-630 44 55.

