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SOM RINGAR PÅ VATTNET
En viktig strategi för ALEF är skalbarhet: att vår metod ska sprida sig som ringar på
vattnet. Vi arbetar med att hitta fler lokala organisationer som vill använda kursmaterialen som vi har skapat för de olika modersmålen.
I Uganda har vi redan hittat tre sådana organisationer. Under våren har vår ursprungliga
partnerorganisation Mindset tränat upp dem i att använda metoden. De börjar lite försiktigt med
3 grupper vardera med 25 personer. Det innebär 225 nya personer som får lära sig läsa.
I augusti var Hélène Boëthius i Uganda för att besöka några av de nya grupperna. Till vår
glädje fungerar de lika bra som Mindsets egna grupper. Gruppledarna har lärt sig metoden väl,
och engagemanget hos deltagarna är på topp. De berättar hur de redan börjat förändra sina
liv. Några kokar sitt dricksvatten, andra har börjat använda myggnät. ”Jag trodde myggnät bara
var för barn” kommenterade en ung kvinna.
I en grupp norr om Kampala ställde Hélène frågan varför deltagarna inte gått i skolan. ”Min
pappa blev dödad” svarade fem av de sju som besvarade frågan. De syftar på inbördeskriget
på 80-talet, som drabbade många hårt. Nu har dessa outbildade mammor i sin tur svårt att
hitta pengar för
att låta sina
barn gå i skolan. Genom
vad de lär sig i
kursen kan de
få bättre kontroll över sin
ekonomi, så att
pengarna räcker till det viktigaste: barnens
framtid.

ALEF spränger miljongränsen!
Under januari till augusti fick vi hela 1 047 000 kr till vår verksamhet. Av det gick
915 000 kr till våra olika projekt, och 94 000 kr till administrations– och insamlingskostnader. Ett mycket
bra resultat, och vi gläder oss över vad det innebär för alla de som deltar i våra Empowerment-grupper i
Uganda, Kongo och Benin.
Nu behövs ytterligare ungefär 230 000 kr för resten av året, så att allt ska gå ihop. En del vet vi redan att
vi får, bl.a. som månadsgåvor och ett nytt Sidabidrag för en förstudie i Kenya på 80 000 kr (se nästa
sida). Men minst 100 000 kr behöver vi få in extra under hösten, alltså 25 000 kr i månaden. Kan du avvara
en slant? Pg 90 02 17-1 eller swish 123 900 21 71.
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Högst 25% går till
insamling och
administration. All bokföring revideras.
ALEF är en politiskt och religiöst
obunden ideell förening som grundades
2010.
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ALEF växer så det knakar. Det innebär förstås mer
arbete, och då behövs fler händer, både för arbete på
kontoret och när det gäller att hitta fler som vill bidra
till verksamheten.
I förra brevet bad vi om volontärer. Och vi fick svar!
Sedan i våras arbetar Halina Hylander på kontoret
några timmar i veckan. Hon sköter bl.a. register över
givare och för nyhetsbrevet.
Och i augusti fick vi en ny medarbetare, Staffan Mörner, som utnämndes till ambassadör för ALEF på styrelsemötet i augusti. Staffan kommer framför allt att
jobba med en bankett för personer som funderar på
att stödja ALEF ekonomiskt. Banketten går av stapeln
den 1 oktober. Vi kommer att bjuda in både privatpersoner och företagare som kan tänka sig ge bidrag till
ALEF:s arbete.
Har du tips på någon att bjuda? Eller vill du också
hjälpa till med arbetet? Maila helene@alef.org

Ny satsning i Kenya
Under en rundresa i Östafrika våren 2012 fick ALEF kontakt med en organisation
som arbetar bland luofolket i västra Kenya. Den heter Imani group, och leds av Daniel Odhiambo. Daniel har sedan dess hållit kontakten med ALEF, och besökte projektet i Uganda 2014 för att lära sig mer om metoden. Nu har turen kommit till dem
att få del av ALEF:s metod.
I oktober åker Hélène Boëthius till Kisumu i västra Kenya för en två veckors ”förstudie”
med Imani. Tillsammans med en grupp på ca 10 personer ska vi samtala om hur människors livssituation ser ut där Imani arbetar. Vad är deras största utmaningar, behov och
drömmar? Hur kan en ALEF-kurs möta dem?
Vi kommer också att studera luo-språket. Hur uttalas det? Hur många olika språkljud och
bokstäver och bokstavskombinationer finns det? Vad finns redan i skrift? Hur använder
man det skrivna språket? Svaren på de frågorna avgör hur många lektioner som behövs i
en grundkurs i läsning och skrivning. Man lär sig en ny bokstav eller bokstavskombination
per lektion. De vanligaste lär man sig först.
Svaren på frågorna om människornas livssituation blir till en lista över ämnen som lektionerna ska handla om.
Vi ska också göra upp en plan och en budget för ett första projekt, då vi tillsammans skapar en manual för en grundkurs i läsning och skrivning, som Imani sedan använder för att
utbilda gruppledare, som sedan i sin tur leder grupper på 25 personer vardera under ett
halvår.
Pengarna för förstudien får vi från Sida via Forum Syd. Om allt går bra hoppas vi på att
även få ett bidrag för ett projekt under 2016. De bidrar med upp till 90% av kostnaden.

