
Nyhetsbrev med senaste nytt. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.

6 april 2021

Det växer och gror där ALEF drar fram

Nu gror och spirar våren i Sverige. Jo, det kom lite snö på Annandag påsk,
men inget kan hindra våren från att till slut bryta fram. I ALEF:s
samarbetsländer är klimatet ett annat. Men överallt där ALEF arbetar spirar
det, när människor börjar ta tag i sina liv och förändra det de kan förändra.

HAR MAN INGEN ÅKER KAN MAN ODLA I EN SÄCK

I Uganda samarbetar ALEF med organisationen CACI, som har sin verksamhet i de
fattiga delarna av storstäderna Kampala och Entebbe. Här bor människor tätt inpå
varandra, och de flesta har ingenstans att odla. Många bor i en enkel hydda med
en hårt tilltrampad gård framför. 

Men det finns en lösning om man vill ha färska grönsaker: Odla i en säck. I årskurs
3 finns en beskrivning av hur man gör. Det blir samtidigt en övning i att läsa en
instruktion och följa den. 

Under pandemin, när skolorna
stängdes ner, var det många
mammor som läste i ALEF-häftet
tillsammans med sina barn. De
diskuterade texterna, precis som de
gör i grupperna. Barnen var snabba
att ge sitt bidrag. "Mamma, kan inte
vi också odla i säckar?". Vips hade
de ett projekt. Dels fick de billiga

https://gansub.com/t/pm/5094058772334/


grönsaker, dels fick barnen något
att göra, och kände att de var till
nytta. 

SÅJA. ELLER VAD HETTE DET?

ALEF:s samarbetspartner i
Togo och Benin, ACATBLI,
arbetar bland jordbrukare på
den karga savannen. Här har
man odlat majs, bönor och
maniok i generationer. När man
ständigt odlar samma gröda
kommer det lätt skadeinsekter
som kan förstöra halva skörden
eller mer. Men nu har ACATBLI
introducerat en ny gröda:

Sojabönor. De växer bra i
klimatet, och producerar frön rika
på protein och fett. Man kan koka
dem som de är, göra en sorts ost
på dem, eller utvinna olja. Och så
kan man sälja dem och tjäna lite
pengar. Nu har många av de ca
150 byar som omfattas av
projektet börjat odla soja. Kosten
blir bättre, och det blir mer pengar
till barnens skolgång.

NU STARTAR NYA GRUPPER

I våra projekt i Uganda och Kongo har
man nu avslutat de studiegrupper som
skulle genomförts under 2020, men som
blev försenade på grund av
nedstängningarna. 

I Uganda var det 864 personer som
fullföljde kursen och fick sina diplom. Nu
startar ett 60-tal nya grupper med ca
1350 deltagare. Vi har ännu inte full
finansiering för alla grupperna. Vill du
vara med och bidra? Kursmaterialen
kostar ca 50 kr per deltagare. Varje



gruppledare får ett arvode på 180 kr i
månaden.

Vill du vara med och bidra?

Swisha till 123 900 2171 eller sätt in på pg 90 02 17-1 eller bg 900-2171. 

SORGEBUD FRÅN ALEF:S
PARTNER
På skärtorsdagen fick vi veta att Dr
Nemam Ghafouri, gått bort i Covid19.
Den modiga kvinnan som befriade
barnen till några av de yezidiska
kvinnor i Irak som våldtagits av IS.
Hennes organisation Joint Help for
Kurdistan har i samarbete med ALEF
utarbetat läromedel enligt ALEF:S
metod för att använda i ett flyktingläger
i Irak. Läromedlen är klara, nu hoppas
vi att kurserna snart kommer igång.

Vi sörjer med alla dem som förlorat sin
starka och energiska förkämpe. Låt oss
aldrig glömma de utsatta kvinnor och
barn som fortfarande lider efter IS
övergrepp. 

www.alef.org

info@alef.org

www.facebook.com/adultlearning

https://www.linkedin.com/company/alef-sweden

Du får detta nyhetsbrev eftersom du är givare till ALEF eller för att du  har skrivit upp dig på vårt nyhetsbrev.

http://www.alef.org/
mailto:info@alef.org
mailto:info@alef.org
http://www.facebook.com/adultlearning
https://www.linkedin.com/company/alef-sweden/?viewAsMember=true


Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här.

http://admin.getanewsletter.com/subscription/unsubscribe/

