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Kära ALEF-vän! 

Här kommer en sommarhälsning från ALEF. Tack för att Du genom dina gåvor är med och gör det 

möjligt för oss att ge människor redskap att ta sig ur fattigdomen! 

Vi fortsätter våra tre projekt i Uganda, Demokratiska Republiken Kongo och Benin. I Benin har de en 

helt ny mattekurs, som ALEF och vår partner ACATBLI skapade under förra året. Idjigba, som vi be-

rättar om nedan är en av 964 deltagare i 50 mattegrupper i Benin. Intresset är på topp. ”Det här 

handlar om oss”, säger både deltagare och gruppledare. ”Allt det vi kämpar med beskrivs i texterna.” 

Vill du ge en sommargåva till vårt arbete att släppa lös kraften i människor som aldrig tidigare fått 

chansen att lära sig grunderna i läsning och matte?  

Plusgiro 90 02 17-1 eller swish 123 90 02 171 Skriv ”sommargåva” som meddelande.  
 

 

Varma sommarhälsningar 

  

 

Hélène Boëthius, ordförande                           tel. 070-630 44 55 

ALEF, Adult earning and Empowerment Fund              www.alef.org    helene@alef.org  

Sorterargatan 12, 165 50 Vällingby 

Adult Learning and Empowerment Fund 

Jag är en annan människa 

Tidigt varje morgon stiger Idjigba 32 år 

upp och gör upp eld och lagar mat. Hon 

säljer ris och sås vid vägkanten till förbi-

passerande i sin hemby Doume i Benin.  

Men fram tills nyligen gick hennes snabb-

matrestaurang med förlust. Hon handlade 

råvarorna på kredit. Intäkterna räckte nätt 

och jämt till att betala skulderna.  

Då började Idjigba plugga matte i en 

grupp med ALEF:s partner ACATBLI.  

”Nu är jag en annan människa” skriver 

hon. ”En som kan räkna och läsa och 

sköta sina affärer”. Hon har lärt sig att 

hålla reda på kostnader och intäkter, göra 

inköpslistor och beräkna priser. Nu hand-

lar hon kontant och verksamheten går 

med vinst.  

P.S. Läs mer på nästa sida om hur det går i de andra projekten! 



 

CACI: Ingenting kan stoppa oss! 

När beskedet till slut kom i mitten av april, att Forum Syd avslagit vår ansökan om Sidabidrag 

för 2017, trodde vi att det inte skulle bli några grupper i Uganda. Vi hade planerat för 77 grup-

per. Förra året var det 46 nya grupper i årskurs 1, som hoppades få fortsätta i årskurs 2. Andra 

grupper skulle börja tredje året, och en rad nybörjargrupper var planerade i olika byar. 

Då samlades projektpersonalen i vår partnerorganisation CACI till ett möte. De hade just fått 

veta att de inte ska få någon lön hela detta år. OK, sa de. Då jobbar vi gratis. Det här arbetet 

är för bra för att stoppa. Vi måste fortsätta, kosta vad det kosta vill. Var och en av de 8 utbil-

dade coacherna bestämde sig för att ta ansvar för två grupper. Det skulle bli 16 grupper totalt.  

När ALEF fick höra detta, beslutade vi 

oss för att ge ett bidrag till det allra 

nödvändigaste, som tryckning och re-

sekostnader. Vi överförde 12 000 kr i 

maj, och hoppas snart kunna skicka 

12 000 kr till. 

Idag, 14 juni, kom ett mail från Resty 

Mutaawe, ledare för CACI: ”Vi har 

startat 11 grupper, och 5 kommer 

igång i nästa vecka. Men nu är det fler 

gruppledare som sagt att de gärna vill 

jobba gratis, så vi meddelar i slutet av 

juni hur många grupper vi fått igång”. 

Anledningen till avslaget på ansökan 

om Sidabidrag var att man ansåg att 

våra partnerorganisationer inte kan 

driva projekten självständigt. Det ser 

ut som att de håller på att bevisa mot-

satsen. Vilka hjältar!  

Fredrick Ssentongo, Irene Kinayenzire, Edith Namumbya och Charles  

Mugerwa, de fyra diplomerade coacherna i Uganda, med ALEF:s Hélène Boëthius.  

Nu finns det tre böcker på mashispråket 
Förut kunde en bushi-person bara läsa Bibeln och psalmboken på sitt eget språk mashi. Nu 

finns det en tredje bok: En läsebok för årskurs tre i ALEF-projektet. Under hela april månad ar-

betade ALEF:s Hélène Boëthius med fyra personer från vår partner ADECK i vackra Bukavu i 

östra Demokratiska Republiken Kongo.  

Teamet skrev texter med stort engagemang. Vi valde ut några ämnen som handlar om rätten 

till ett gott liv, och hur man skapar det genom att förbättra sina livsvillkor. En text handlar t.ex. 

om hur man gör sig en madrass av gamla säckar och torrt hö, i stället för att köpa en dyr skum-

gummimadrass.  

Lika många ämnen handlar om vad mänskliga rättigheter är. Vi citerar från FN:s deklaration om 

mänskliga rättigheter, förklarar och ger exempel på kränkningar hämtade direkt från verklighet-

en. De fyra sista texterna handlar om hur man startar och driver ett sparkoooperativ, en så kal-

lad MUSO. Men hjälp av tre olika kassor och noggranna register kan en grupp skapa en mini-

bank där man kan låna och få social hjälp, och dessutom driva gemensamma projekt.  

Under juni startar ADECK 7 grupper i årskurs 3, i tillägg till 6 grupper i årskurs 2 som började i 

april.  


