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Äntligen blir det årsmöte!

Efter flera inställda datum har vi nu beslutat att hålla vårt rejält försenade
årsmöte i september. 

Alla medlemmar och intresserade är välkomna till ALEF:s årsmöte,
lördagen den 26 september klockan 16.00!

Du kan välja mellan att delta digitalt på zoom eller att vara med på plats där vi
förstås håller coronavstånd och är max 30 personer: 

Bärnstenssalen, Tempus studenthem i Åkeshov,           
 Beckombergavägen 3, Bromma.

Det är viktigt att du anmäler dig i tid, både om du ska delta digitalt eller på
plats. Maila info@alef.org senast 18 september så skickar vi handlingarna.

Det stora 10-årsjubileumet skjuter vi upp till nästa år: Då blir ett hejdundrande
11-årskalas. Men även i år bjuder vi på tårta för er som deltar på plats.

Kaos i Kongo i Coronans spår
Den 21 juli lyftes till slut
restriktionerna på
rörelsefriheten i
Sydkivuprovinsen i Kongo-
Kinshasa. Det har varit en
tuff tid för befolkningen i
staden Bukavu och den
omkringliggande
landsbygden.

I början av juni beordrades
alla invånare i Bukavu att
stanna hemma i två veckor.
Ingen fick gå ut, inte ens för
att hämta vatten. De flesta
hushåll saknar både kylskåp
och rinnande vatten. Många
hade inte heller pengar för
att köpa mat för familjen för
två veckor. Det blev en
kaotisk situation. 

Redan på tredje dagen strömmade folk ut på stan för att söka efter vatten och mat.
Eftersom alla stadens marknader var stängda fortsatte man ut till närliggande byar.

https://gansub.com/t/pm/3740979218368/
mailto:info@alef.org


Där började matpriserna omedelbart stiga lavinartat när efterfrågan exploderade.
Folk gick ut på nätterna och stal mat från grannarnas odlingar för att sälja till
hungriga stadsbor. 

Vår partnerorganisation ADECK kunde lindra den värsta nöden för 150 familjer tack
vare de generösa gåvor som ALEF fick från stiftelser och privatpersoner. En droppe
i havet, men för dem som fick hjälpen var det en hjälp till överlevnad. 

Spargrupper ger
försörjning i kristid
Under nedstängningarna har
studiegrupperna Sydkivu tagit paus.
Nu börjar de starta upp igen. Men
de 12 grupper som avslutat de tre
årskurserna och startat
sparkooperativ har fortsatt fungera.
De har över 200 medlemmar totalt.

I alla grupperna spar medlemmarna pengar varje vecka. Kapitalet används dels till
små lån åt medlemmarna, dels till att starta upp olika projekt. Fem grupper föder
upp kaniner, ett snabbt sätt att få protein. En grupp föder upp grisar. Flera har
gemensamma odlingar. 

I byn Mbogwe kunde en änka ta ett lån från gruppen och bygga ett hus med plåttak
och tre sovrum. Tidigare bodde hon med alla barnen i en enkel lerhydda med
stråtak och ett enda rum.

I augusti och september kommer 38 studiegrupper med totalt 875 deltagare att
sätta igång. Planen är att alla grupperna ska ha avslutat kurserna i slutet av mars.
Så med lite förskjutning går det ändå att genomföra programmet som planerat. 

I nästa nyhetsmail berättar vi mer om våra projekt i Togo och Uganda. Glöm inte att
också följa oss på facebook! 

Du kanske blir uppringd

För att ALEF ska kunna fortsätta att verka är vi helt beroende av gåvor.
Ryggraden i vår ekonomi är månadsgivandet via autogirot. Därför har vi bett
ett företag om hjälp att under augusti och september ringa till en del av våra
givare och fråga om de kan tänka sig att bli månadgivare. Om du inte blev
uppringd, och vill bli månadgivare är du välkommen att maila
helene@alef.org, eller ringa oss på 072-3415615.

www.alef.org, info@alef.org

www.facebook.com/adultlearning

http://www.facebook.com/adultlearning
mailto:helene@alef.org
http://www.alef.org/
mailto:info@alef.org
mailto:info@alef.org
http://www.facebook.com/adultlearning


Du får detta nyhetsbrev eftersom du är givare till ALEF eller för att du  har skrivit upp dig på vårt nyhetsbrev.
Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här.

http://admin.getanewsletter.com/subscription/unsubscribe/

