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Laurent Kotsene var i 15-årsåldern när han började lära 
sig läsa och skriva på sitt modersmål hos ALEF:s samar-
betspartner ACATBLI i byn Ayemadjou i Benin.  

Då hade han aldrig satt sin fot i skolan. Efter två år i stu-
diegruppen blev han lärare för en ny grupp. Men när 
han fyllt 19 bytte han spår och skrev in sig i skolan, fast 
han redan var gift och hade barn.  

Laurent klarade grundskolans 6 årskurser på 3 år, och 
högstadiet på ytterligare 4 år. I år går han sista klassen i 
gymnasiet i centralorten Tchetti.  

Det är inte så många av dem som deltar i en ALEF-grupp 
som tar modet till sig att sätta sig på skolbänken. Men 
för de flesta tar livet ändå en ny vändning. Hantverkare kan skriva upp mått och räkna ut priser. 
Jordbrukare kan notera vilka daglönare som jobbat när, och hur mycket lön de ska få när skörden är 
bärgad i december.  Se filmen om grupperna på youtube: https://youtu.be/VrOYhOefsgI   

I år har vår samarbetsparnter ACACBLI genomfört 75 studiegrupper i Benin, 25 i årskurs 1 och 50 i 
årskurs 2. Totalt deltog över 1500 unga och vuxna. Tio av grupperna sponsrades av företag och pri-
vatpersoner. Det kostar 5000 kr att bli sponsor för en grupp. Då får företaget sitt namn och logga 
på vår hemsida, samt ett diplom och efter kursens slut en rapport om hur det gått för just deras 
grupp, och hur deltagarna förändrat sina liv tack vare kursen.  

  Våra företagssponsorer 2017 var:  

  Upplevelser Andrén AB, www.upplevelse.com    

  Little Beat Music AB, www.ingemarolsson.se 

  Karin Beme AB, redovisning och frisör, tel. 070-9225232 

  Bokhjälpen, www.facebook.com/bokhjalpen 

  Brännkyrka församlings fredsgrupp,  

  www.brannkyrka.org/forsamlingen/internationellt-arbete/ 

  fredsgruppen/ 

 

2018 vill vi ge alla 25 grupperna chansen att få lära sig matte i årskurs 2. Vill du eller ditt 
företag bli sponsor för en grupp? Maila helene@alef.org för mer information. Eller ge val-
fri gåva på swish 123 9002171 eller pg 90 02 17-1. 
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Jättelandet Kongo-Kinshasa har under en lång rad av år lidit av oroligheter och en svag och urhol-
kad stat. Rättsväsendet haltar, och brottslighet och människorättskränkningar ökar. Därför känns 
det extra viktigt att finnas med och underifrån ge kraft till kvinnor och flickor att ta kontrollen över 
sina liv och sin ekonomi, och förstå sina rättigheter.  

Vår samarbetspartner ADECK har i år genomfört 13 grupper med ca 250 deltagare i Sydkivuprovin-
sen, bland människor som lever i uppgivenhet och fattigdom. Genom kurserna får de tillbaka hop-
pet, och börjar organisera sig i självhjälpsgrupper. I år kunde vi för första året erbjuda en tredje 
årskurs, som varit mycket uppskattad. Deltagarna publicerar egna texter på anslagstavlor, och för 
första gången någonsin har man ett sätt att kommunicera med varann om lösningar på vanliga pro-
blem och om orättvisor och kränkningar av mänskliga rättigheter.  

Vår partnerorganisation vill väldigt gärna kunna fortsätta verksamheten under 2018, med minst 
lika många grupper som i år. Vi vill därför göra en julinsamling, och samla in 100 000 kr för att 
kunna erbjuda 13 grupper även under 2018.  

Vill du ge en julgåva till kvinnor i Kongo? Sätt in en gåva på pg 900217-1 eller swisha till 
123 9002171 och skriv ”julgåva Kongo” i meddelandrutan.  

Även intäkterna från våra julpresentkort går i år till arbetet i Sydkivu. Se rutan nedan.  

Östra Kongo behöver oss 

Julklappstider 
Hur ser dina julklappsbehov ut? Vi vill så 

gärna visa omsorg genom att ge, men mot-

tagaren behöver ofta egentligen ingenting. 

ALEF har lösningen: Ett presentkort på en 

kurs i läsning och skrivning. Mottagaren be-

talar själv flygresa, kost och logi, försäk-

ring, vaccinationer och visum. Kursen hålls 

på ett afrikanskt språk. Vill mottagaren inte 

åka? Det är lugnt. Då går kursplatsen till en 

person på plats som behöver få lära sig 

läsa och skriva. Presentkorten kostar 100 

kr styck plus porto. Beställnignar på 5 kort 

eller fler är portofritt. Beställ på  mail 

info@alef.org eller via hemsidan www.alef.org senast 11 december.  


