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Det går bra för ALEF.  Våra projekt rullar på. I år har vi ca 3000 deltagare i 120 studiegrupper i våra 
projekt i Uganda, DR Kongo och Benin. Det kommer in gåvor på vårt konto. Vi har nästan 100 givare som 
tillsammans ger ca 15 000 kr i månaden. För projektet i Uganda får vi ett Sidabidrag i år på 850 000 kr.  

Ändå känns det som om vi fortfarande sitter i planet på startbanan och rullar i maklig takt. Efter sex år har 
organisationen fortfarande inte den luft under vingarna som behövs för att vi ska bli självbärande. Det 
kommer helt enkelt inte in tillräckligt mycket pengar. Vår ordförande Hélène Boëthius får fortfarande ing-
en regelbunden lön. Vi kan inte anställa fler, som kan bidra med sin kompetens och utveckla verksamhet-
en. Våra projekt i Kongo och Benin går på sparlåga i stället för att utvecklas och expandera.  

Nu kan du sluta läsa om du vill. Eller så kan du ställa dig frågan : ”Är det något jag kan göra?” 

Svaret är JA! Det kan du. Vi behöver tredubbla månadsgivandet, så att vi får in ca 45 000 kr i månaden 
varje månad. DET ÄR FULLT MÖJLIGT!  

Du kanske redan är givare till ALEF. Då ska du veta, att det är dina gåvor, små eller stora, som gör det möj-
ligt för oss att  fortsätta att ge en framtid till flera tusen unga tjejer och mammor.  

Men du skulle kunna göra något mer: Du kan värva en ny givare till ALEF. För varje person som bidrar med 
50 kr i månaden kan en ung afrikansk mamma delta i en ALEF-kurs och lära sig läsa, skriva och räkna.  

Du som ännu inte är månadgivare kan du bli det. Tycker du att ALEF är en organisation som behövs i värl-
den? Vi behöver dig, för att fortsätta att finnas. Fyll i blanketten nedan och posta till ALEF. Det minsta du 
kan ge är 20 kr i månaden. Om alla som får det här brevet, och som inte redan är givare, ger 20 kr var, blir 
det 20 000 kr i månaden. Om alla ger 100 kr blir det 100 000 kr.  

I senaste månadsrapporten från Kongo be-
rättar vår projektledare Macho om en by där 
man efter att ha samtalat i ALEF-gruppen om 
trädplantering bestämde sig för att tillsam-
mans plantera en ring av träd runt byns od-
lingar. Träden skyddar mot erosion, drar till sig 
regn, och förser människor med ved och virke. 
I en annan by säljer två av kvinnorna i gruppen 
mjöl tillsammans. Nu när de kan läsa och 
räkna har de börjat föra kassabok över kostna-
der och intäkter. De skriver upp vem som 
handlar på kredit, och ser till att få betalt. ”Nu 
går vår verksamhet med vinst” berättar de. 
Varje månad får vi sådana smakprov på hur 
människor och samhällen börjar förändras. 
Det är därför ALEF finns. Visst vill du vara med 
och se till att vårt arbete flyger?!  
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ETT ERBJUDANDE DU INTE KAN MISSA!  

VAR MED OCH FÖRÄNDRA LIVET FÖR ALLTID FÖR  

MÄNNISKOR SOM SAKNAR ALLT! 

Skriv ut kupongen och fyll i den, eller skriv samma information på ett papper och skicka till 

ALEF, Sorterargatan 12, 162 50 Vällingby. Du kan också fotografera den ifyllda talongen och 

maila till helene@alef.org, eller skicka som mms till helene@alef.org  

       Namn____________________________________________________________________ 

       Adress___________________________________________________________________ 

       _________________________________________________________________________ 

       E-post_______________________________________________ 

  Jag  blir månadsgivare och ger ___________kr/mån) till ALEF.  

 Pengarna dras från mitt konto den 30e i varje månad.  

 

 clearingnr ____________nr ____________________________________________ 

 I bank______________________________________________________________ 

 Personnr/Orgnr______________________________________________________ 

 Underskrift__________________________________________________________ 
 

 
 
 
 
 


