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Här kommer en julhälsning till dig som under de senaste 24 månaderna stött ALEF:s 
arbete bland unga och vuxna analfabeter i Afrika med gåvor.  
 

GLIMTAR FRÅN PROJEKTEN 

UGANDA: Nantabi Topista är 30 år. Hon bor i byn Ggangu-
Kibiri. Där säljer hon grönsaker i ett litet stånd. Hon kunde inte 
räkna och gav alltid för mycket växel tillbaka till sina kunder, så 
affärerna gick dåligt. I år har hon gått mattekursen i ALEF-
projektet, och lärt sig de fyra räknesätten. Nu går affärerna med 
vinst och Nantabi har råd att köpa mat till sin familj.  

I år har ALEF:s partnerorganisation CACI genomfört 18 studie-
grupper med totalt 280 deltagare. I december är det diplomut-
delning. Under 2018 ska ALEF revidera alla läromedlen tillsam-
mansmed CACI:s personal. Därefter tar CACI helt över ansvaret 
för verksamheten. Med läromedel och välutbildad personal kan 
de driva verksamheten vidare i egen regi. 

KONGO: I Kabaredistriktet i Kongo har vår partnerorga-
nisation ADECK i år för första gången ordnat 7 grupper i 
årskurs 3. Varje grupp har en anslagstavla i byn där man 
sätter upp inplastade texter som grupperna skrivit. ADECK 
rapporterar: När vi har satt upp nya texter står det alltid 5-
10 personer och läser under dagens ljusa timmar. De bör-
jar genast diskutera det de läst; diskussionen fortsätter på 
vägar och barer. I Mulwa och Ngakwa har de läst upp tex-
terna och samtalat om den i byns kyrka. Nu vill grupperna 
att deras texter ska publiceras i häften och läsas upp på 
offentliga samlingar, så att alla får ta del av budskapen i 
texterna.  

I läseboken för årskurs 3 lär man sig bland annat hur man 
gör en halmmadrass. Många har prövat att göra madras-
ser. Nu slipper många barn sova direkt på det fuktiga jord-

golvet. En annan lektion handlar om hur man gräver diken och planterar buskar på fälten för att undvika eros-
ion. I en by samlas nu hela befolkningen en gång i veckan för att tillsammans erosionssäkra sina odlingar på 
sluttningarna.  

BENIN: Vår partnerorganisation ACATBLI genomförde un-
der året 75 studiegrupper i Benin, med 1350 deltagare. 50 
grupper studerade den nya mattekursen. Nästan alla som 
deltar i kurserna är jordbrukare. De brukar anställa daglö-
nare på sina odlingar. Lönen betalas ut i december efter 
skörden. Det blir ofta bråk och oenighet runt hur mycket var 
och en ska ha. Men nu har jordbrukarna börjat anteckna 
namn och datum för sina daglönare, och kan räkna ut exakt 
hur mycket var och en ska få. Alla är nöjda och det blir rätt-
vist.  

Under 2018 kommer ALEF att sponsra de 25 grupperna 
som nu är redo för årskurs 2. Tyvärr räcker inte pengarna 
för de 50 grupper som normalt skulle fortsatt i årskurs 3.  

GOD JUL 2017 önskar ALEF! 
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 TUSEN HUNDRALAPPAR TILL KONGO 
I Sydkivu-provinsen i Demokratiska Republiken 

Kongo är kvinnorna oerhört utsatta. Många tu-

sentals har blivit våldtagna under de senaste 

20 årens laglöshet och stridigheter. Men även 

till vardags är kvinnornas liv hårt. Männen vill 

gärna att de ska föda så många barn som möj-

ligt. Dessutom är kvinnorna huvudansvariga för 

att försörja alla barnen och skaffa pengar till 

skolavgifter och kläder. De saknar ofta helt kun-

skap om sina rättigheter, och utsätts för trakas-

serier av militärer och myndigheter.  

Att gå en ALEF-kurs kan helt förändra deras 

förståelse av sina liv och sina möjligheter. När 

de samtalar tillsammans om sina liv börjar hop-

pet spira. Kunskaperna i läsning, skrivning och 

matte ger dem redskap att ta kontrollen 

över sin ekonomi, att börja följa upp 

barnens skolarbete och att uttrycka sina 

tankar i skrift.  

Nu vill vi fortsätta att stödja vår partner-

organisation ADECK i deras oförtröttliga 

arbete bland fattiga och modiga kvin-

nor. Men då måste vi samla in betydligt 

mer pengar än vad vi hittills gjort i år.  

Det omedelbara behovet är hundratu-

sen kronor, för att göra det möjligt att 

starta upp nya grupper i området bland 

alla dem som köar för att få vara med.  

Hundratusen kronor är faktiskt bara tu-

sen hundralappar. Med hjälp av alla er som får detta brev borde vi klara det målet under 

december.  

Kan Du bidra med en eller ett par hundralappar? Swisha till 123 9002171 eller sätt in på 

pg 90 02 17-1 eller bg 900-2171. Skriv KONGO i meddelanderutan så räknar vi in dina 

hundralappar i resultatet. Följ insamlingsresultatet dagligen på : 

https://www.facebook.com/groups/TUSENHUNDRALAPPARTILLKONGO/ 

En riktigt god och vilsam och rolig  

julhelg och ett spännande och trevligt 

nytt år 2018 önskar ALEF!  


