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1000 gånger 100 kr
I förra brevet lanserade
vi vår kampanj för att
samla in de 100 000 kr
som behövs för att vi ska
kunna genomföra projektet i Kongo detta år.
Gensvaret var glädjande.
Hittills har drygt 20 000 kr
kommit in, och några till
har angett på facebook
att de tänker ge.
Men det fattas fortfarande
80 000 kr!
Ca 1300 kvinnor och flickor deltar i grupperna, och
börjar ta sig ur fattigdom
och förtryck.
Ca 1000 personer får det
här brevet.
De flesta av er har aldrig
bidragit till ALEF:s verksamhet. Är du en av
dem? Kan du tänka dig
att avstå en enstaka
hundralapp för att vi ska
kunna slutföra årets kurser i Kongo?
Skicka ditt bidrag till :
Pg 90 02 17-1
Skriv ”Kongo” i meddelandefälter.

Mod att förändra
När vi skapade mattekursen för våra grupper i Kongo använde
vi olika situationer som berör mänskliga rättigheter och samhällsfrågor. Vi har redan sett hur det ger resultat i att deltagarna börjar ifrågasätta förtryck och orättvisor, och kräva sina
rättigheter. Här ett par exempel på matte som ger mod att förändra.
A. Läsning: I fängelset i Kavumu fanns 84 fångar. Sedan kom det
in 13 tjuvar, men när fängelsedirektören upptäckte att några av
dem var hans vänner släppte han 9.
Samtal: 1. Har ni hört om något liknande? Berätta!
2. Vad händer om man släpper ut fångarna utan att de fått
sina straff?
3. Hur kan vi få verklig rättvisa?
Matte: 84+13=97, 97-9=88
B. Läsning: I Cibimbi fanns 6000 röstberättigade. I valurnan
återfanns 5950 röster för fru Kamimbi och 1780 för herr Mashali.
Samtal: 1. Har ni hört talas om något liknande?
2. Hur kan det här gå till?
3. Vad kan vi göra för att förhindra att sådant händer?
Matte: 5950+1780=7730
7730-6000=1730
Att tänka till och ifrågasätta är första steget . Om sedan tillräckligt
många säger ifrån finns en möjlighet till verklig förändring.

Köp grattiskort med rolig text!
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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.

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

Minns du Chantals gris?
Chantal deltar i en av mattekurserna som vår partnerorganisation ADECK anordnar.
När de lärde sig om sparande gick hon hem och pratade med sin man.
De lyckades spara 30 US dollar på några månader. För pengarna köpte de en liten gris,
som snabbt blev hela familjens kelgris. Fotot
är från när Hélène Boëthius besökte familjen i
november förra året.
Nu har grisen blivit stor och fått sju små griskultingar. Om fyra månader är de redo att säljas. För pengarna tänker Chantal och hennes
man betala barnens skolavgifter.
Det här är ett av många exempel på hur deltagarna i grupperna förbättrar sin ekonomi genom att delta i kurserna. Kunskaperna i läsning, skrivning och matte används till att hålla
ordning på ekonomin, ta rätt betalt för varor
och inte betala överpris. Och samtalen leder
till att man tar nya initiativ och börjar tro på förändring.
Målet är att varje deltagare ska förvandlas
från ett offer till en aktör, som tar ansvar för
sitt eget liv, med mod och självförtroende.

