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Under fyra veckor i november och december var ALEF:s 
Hélène Boëthius i Bukavu i Sydkivu, Demokratiska Repu-
bliken Kongo. Det var dags att planera nästa år och ut-
värdera året som gått.  

Mest spännande var att se hur det gått med mattekursen, den 
andra årskursen. Många av dem som gick första året fortsatte i 
årskurs 2, för att lära sig de fyra räknesätten.  

Vi besökte en rad platser och samtalade med deltagarna för att 
höra hur det gått.  

I en av byarna där vår partner ADECK 
arbetar var vi hemma hos Chantal som 
just gått andra kursen. Hon bor med sin 
man och deras två barn i ett litet hus 
med en väl uppodlad trädgård. Chantal 
jobbar som daglönare i olika jordbruk, 
och hennes man var bärare tills han fick 
ont i fötterna nyligen.  

På frågan vad Chantal tyckte var viktig-
ast i kursen svarade hon samtalen om 
att spara. ”Fast jag har svårt att spara” 

tillade hon. ”Det lilla jag tjänar ihop går åt direkt till mat för da-
gen.”  

Men tanken på att spara, i kombination med diskussionerna om 
husdjursavel, slog ändå rot i familjen. Chantals man sparade 
ihop 30 dollar, och köpte en liten gris. ”Vi tänker para den när 
den blir stor, och föda upp och sälja griskultingarna” berättade 
han ivrigt medan han kliade sin lilla nasse bakom örat.  

”Sedan kan vi betala skol-
avgifterna för våra barn” 
fyllde Chantal i.  

Gång på gång ser vi att när 
deltagarna i våra grupper 
får lite bättre ekonomi så är 
det barnens skolgång som 
de prioriterar. Föräldrar 
överallt vill ge en framtid åt 
sina barn. Där vill ALEF 
vara med. 

Chantals gris ger barnen en chans 

Motorcyklar  till 
Kongo från            

New Wave Group 

    Vid besöket i Kongo i 
december upptäckte vi ett 
akut behov:  Våra medar-
betare åker motorcykel-
taxi när de besöker studi-
egrupperna ute i byarna. 
Utan hjälm på leriga och 
gropiga stigar över branta 
kullar. Livsfarligt och 
tidsödande.  

   Ibland måste de över-
natta i byarna innan en 
motorcykeltaxi dyker upp 
för att ta dem hem. 
Desiré, en av projektle-
darna, låg i koma i flera 
dagar i somras efter en 
olycka.  

   Hjälpen kom från New 
Wave Group, som äger 
glasbruken i Orrefors och 
Kosta-Boda. De har bidra-
git med 45.000 kr till tre 
motorcyklar och sex hjäl-
mar. STORT  TACK!!!  

   Nu fattas ”bara” ca 250, 
000 kr för projektet i 
Kongo utöver 300,000 kr 
som vi får från Radiohjäl-
pen.  
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 Dags att bli medlem! 
Visste du att du kan bli medlem i ALEF?  

Det kostar 300 kr per år, och för det får du ett med-

lemskort, och rätten att rösta på vårt årsmöte. Du får 

vår årsberättelse via mail, eller om du så vill per post.  

För ALEF är ditt medlemskap ett kvitto på att du anser 

att det vi gör är något viktigt. Vi hoppas kunna erbjuda 

ett par olika aktiviteter eller förmåner till våra medlem-

mar under året. Till att börja med får du ett vackert 

handgjort kort från Kongo som tack för din medlems-

avgift, om du skickar in den före slutet av februari 

(med reservation för att korten kan ta slut).  

Förra året hade vi ett 70-tal medlemmar. I år siktar vi 

på 200. Det skulle innebära ett betydande tillskott till 

budget för våra projekt.  

Sätt in 300 kr på pg 90 20 17-1 och skriv ”medlem” 

i meddelandefältet, så får du ett medlemskort och 

din present per post i februari. 
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Högst 25% går till 
insamling och administration. All bokföring 
revideras. ALEF är en politiskt och religiöst 
obunden ideell förening. grundades 2010.  

Visst kan man fundera 
på vad som är lämpligt 
att trycka, och vad man 
vinner på att håna så-
dant som andra håller 
heligt. Men en sak har 
blivit tydlig genom de 
senaste veckornas händelser:    Pennans  makt  är  större  än  vapnens. 

Att kunna uttrycka sina tankar och åsikter i skrift, och att kunna ta del av skriftliga 
budskap och svara på dem, är en grundläggande mänsklig rättighet. Det fria ordet 
kan besegra både arméer och orättfärdiga regimer.  

Men den som aldrig lärt sig läsa och skriva kan inte använda pennan som vapen för 
att försvara sina rättigheter och peka ut orättvisor.  

I Afrika söder om Sahara finns 110 miljoner människor som aldrig lärt sig läsa och 
skriva. Två tredjedelar av dem är kvinnor och flickor. De flesta av dem har inte 
samma rättigheter och möjligheter som sina bröder eller sina män. De bär ofta större 
delen av ansvaret för barnen; att se till att de har mat och kläder, att de får vård när 
de är sjuka, och att de får gå i skolan. Eftersom de inte kan läsa och skriva är de hän-
visade till lågbetalda jobb. Om de driver egna småföretag kan de inte hålla reda på 
intäkter och kostnader, inte beräkna korrekta priser, och inte undvika att bli lurade.  

ALEF finns till för dem. Hjälp oss ge en penna och en röst till Afrikas kvinnor!  
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