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Oktober 2018

100 nya månadsgivare behövs
Under september och oktober har ALEF haft en flitig korrespondens med våra tre
partnerorganisationer: CACI i Uganda, ADECK i Kongo-Kinshasa och ACATBLI i
Togo och Benin. Det är projektplan och budget för nästa år som ska tas fram.

Alla våra partnerorganisationer gör ett fantastiskt arbete. De ser till att unga vuxna,
mest kvinnor, får en helt ny chans i livet, genom att samtala tillsammans och hitta
lösningar på vardagens utmaningar, samtidigt som de lär sig läsa, skriva och räkna.

Under 2018 är det ca 1300 personer som deltar i sammangt 73 studiegrupper. Alla
vill utöka sin verksamhet: de har ansökt om att få starta sammanlagt 145 grupper
med 2600 deltagare. 

Å vad gärna vi skulle vilja säga ja till detta. Men då behöver vi samla in över 900
000 kr under 2019 bara för projekten. 

För att klara det behöver vi öka antalet månadsgivare. Vi siktar på att rekrytera 100
nya månadsgivare före årets slut. Vill du var med?  Så här gör du: Smsa ditt namn
och adress till 072-3415615 så skickar vi blanketten för autogiro. 

Om du inte har möjlighet att binda dig för ett belopp varje månad kan du förstås
alltid skicka en gåva på swish 123 900 2171 eller pg 90 02 17-1. I Benin startar
läsåret redan i november, så vi behöver få in mycket pengar de närmaste
månaderna för att de ska kunna komma igång som planerat. 
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MEDLEMSMÖTE 15 NOVEMBER

PLATS: Bärnstenssalen, Tempus studenthem, Beckombergavägen 3,
Bromma (T-bana Åkeshov).

TID: Torsdag 15 november 18:30-21:00

PROGRAM: 

Rapport och bildvisning från gruppresan till Uganda

Rapport från våra projekt i Kongo, Uganda och Benin

Information om nytt initiativ i Etiopien

Planer för nästa år

Samtal om hur vi kan öka intresset för ALEF
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ALEF bjuder på fika!

Du som är månadsgivare eller som betalat medlemsavgiften på 300 kr är
hjärtligt välkommen!

ANMÄLAN: info@alef.org senast 12 november

OFÖRGLÖMLIG RESA TILL UGANDA

Den 26 september reste 10 svenska till Uganda för att besöka ALEF:s projekt i
samarbete med Change African Child International, CACI. Det blev en oförglömlig
upplevelse. 

Gruppen besökte tre olika studiegrupper, en i vardera årskursen, och fick uppleva
hur deltagarna jobbade med att knäcka läskoden, lära sig grundläggande matte och
börja studera texter om hur man skapar ett kooperativ. De fick också besöka ett
antal gruppdeltagare, se hur de bor och hur de på olika sätt startat företag enskilt
eller tillsammans. I en förstad till Entebbe bjöd en grupp på en färgsprakande
dansuppvisning. Deras dansgrupp uppträder på fester och bröllop och skapar sig
inkomster, samtidigt som unga männisor får utlopp för sin energi i en sprudlande
gemenskap. 

Efter projektbesöket drog gruppen vidare på safari, först till Lake Mburo
nationalpark där vi bl.a. såg flodhästar och giraffer. Sedan fortsatte vi till den
ogenomträngliga regnskogen Bwindi. Ledda av en guide trängde vi fram i terrängen
tills vi stod öga mot öga med en familj på 11 gorillor. Vi fick en timme tillsammans
med dem, ett möte man aldrig glömmer. 

DAGS FÖR
JULKORT
Det är ett par månader
kvar till jul. Men för den
som driver företag eler
har ett stort nätverk kan
det redan vara läge att
planera för vad man ska
ge till vänner, kunder och
anställda. Bara inte en
chokladask till...! 

Prenumerera Dela

mailto:info@alef.org
https://gansub.com/s/l/mtUOurCeG3S/2076798803302/


ALEF har svaret. För att julen ska bli god, måste man vara god. Det har vi lärt oss
av Karl Bertil Jonsson. Vi kan erbjuda företag och privatpersoner att köpa in ALEF:s
fina julkort och ge bort till kunder, anställda och vänner. Minimipris per kort är 100
kr, men en kursplats kostar ca 300 kr. Beställ redan nu på info@alef.org! Vi postar
korten till dig i god tid före jul tillsammans med en faktura. 

Du får detta nyhetsbrev eftersom du har skrivit upp dig på vårt nyhetsbrev. Skulle du vilja avsluta din
prenumeration, klicka här.
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