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

December 2020

Varmt tack för alla gåvor!

Via nyhetsmailet, SMS och Facebook bad vi våra givare om 85 kr så att alla
1000 deltagarna i projektet i Uganda ska kunna gå klart kursen, vilket kommer
att kosta ca 85 000 kr. 

Det har redan kommit in 139 gåvor på totalt 35 000 kr!  Många har gett 85
kronor, fler har gett mer än så. Stort och varmt tack till er alla!

Vi har också med stor framgång sålt vår nytryckta jul-gåvobevis. Totalt sålde vi
215 kort, och har fått in 22 000 kr. 

Alla ni som är bra på huvudräkning ser att vi inte riktigt nått målet på 85 000 kronor.

Vi har faktiskt ändå kunnat överföra de pengar som behövs för Uganda. Men då
fattas det i stället ungefär 25 000 kr för projektet i Togo. 

Ni kanske minns att vår partnerorganisation Acatbli plötsligt förlorade sin
huvudfinansiär för sitt utbildningsprogram i Togo, och att ALEF därför under 2020
bekostat 70 studiegrupper i årskurs 2 i Togo. Nu är alla de grupperna avslutade,
och deltagarna väntar på att få gå den tredje och sista kursen. 

Det gör också ett 50-tal grupper som gick den andra kursen redan 2018. Totalt är
det ca 2000 unga vuxna som nu vill lära sig att läsa dokument och skyltar i sin
vardag på franska, att driva ett jordbrukskooperativ och att odla sojabönor och föda
upp höns. 

Gruppledarutbildningen är i full gång för de 121 gruppledarena. I januari är det tänkt
att grupperna kör igång. Men nu finns det inte pengar på ALEF:s konto så det
räcker att överföra pengarna. 

VI BEHÖVER YTTERLIGARE 25 000 KR I DECEMBER. 

Har du möjlighet att ge en hundralapp eller två, eller kanske lite till? Det är de
många gåvorna som tillsammans gör den stora skillnaden. Alla kan inte ge, och
ingen ska känna sig pressad. Men du som kan, är hjärtligt välkommen att bidra. 

https://gansub.com/t/pm/4578184069916/


En stiftelse baserad i Hongkong, Phoenix Foundation, har gjort en intervju via zoom
med ALEF:s grundare Hélène Boëthius. Temat för intervjun är "resilient leadership".
Det engelska ordet resilient beskriver förmågan att studsa tillbaka och komma igen. 

Du kan se och höra intervjun här: https://youtu.be/eiNuHpz-4vU 

Dela gärna länken vidare i dina sociala media eller i mail eller sms till personer
som du tror kan vara intresserade. Det är viktigt för ALEF att vi blir kända utanför
vår lilla krets av trogna givare. Du kan göra en stor insats genom att berätta om
ALEF för någon som inte känner till vår verksamhet. 

Och snart är det JUL!

ALEF vill önska dig en God Jul

rik på mänsklig kontakt och omsorg.
Det finns så många virusfria sätt att höra av sig och visa omtanke om
varandra. Låt oss vara uppfinningsrika och denna jul nå ut även till dem som
inte tillhör vår innersta krets.

https://youtu.be/eiNuHpz-4vU
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info@alef.org

www.facebook.com/adultlearning
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