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Vad gör våra partnerorganisationer när det inte finns 
pengar till verksamheten längre? Det är en av biståndets 
viktigaste frågor. Vanligtvis läggs verksamheten ner. Men 
så blev det inte i Benin.  

Redan för ett år sedan 
meddelade vi vår part-
ner i Benin att vi troligen 
inte skulle ha pengar att 
stödja verksamheten un-
der 2015. De började 
leta efter annan finan-
siering. Via en statlig 
myndighet kunde de 
trycka upp 500 ex av 
alla läroböckerna för de 
tre årskurserna. Sedan 
tog det stopp.  

Då bestämde de sig för att köra ändå. De la om fortbildningen av 
gruppledare så att inga dyra övernattningar behövdes. Alla som 
har ansvar för uppföljning lovade att själva stå för bensin till mope-
derna de använder när de besöker grupperna. Gruppledarna lo-
vade jobba utan ersättning, likaså de lokala samordnarna. 

Nu har de dragit igång 69 grupper i de tre årskurserna, med ca 
1200 deltagare. Helt utan finansiering utifrån. Till nästa år hoppas 
ALEF ha pengar för att kunna fortsätta stödja vår partner 

ACATBLI i deras folk-
bildningsarbete i Togo 
och Benin.  

Vi drömmer också om 
att redan i år kunna ge 
ca 15000 kr som en 
uppmuntran till alla 
gruppledare och 
coacher som jobbar 
utan ersättning. Vill du 
bidra till detta kan du 
skicka en gåva och 
skriva ”Benin” i med-
delanderutan.  

 

        Benin satsar utan pengar  

35 nya månadsgivare 
sökes! 

    Förra året lyckades vi 
höja antalet regelbundna 
månadsgivare rejält. Vi 
har nu 65 personer som 
bidrar via autogiro med 
allt mellan 20 och 600 kr. 
Dessa regelbundna över-
föringar är en fantastisk 
grundbult i ALEF:s ar-
bete. Men det skulle be-
hövas ännu fler. Vi satsar 
nu på att rekrytera ytterli-
gare 35 autogirogivare, 
och därmed komma upp 
till 100 givare, som till-
sammans ger 15 000 kr i 
månaden.  

Skicka ett mail till he-
lene@alef.org eller ring 
070-630 44 55 så skickar 
vi blanketten. När du fyllt i 
och skrivit under blanket-
ten, och vi registrerat 
den, behöver du inte göra 
något mer förrän du be-
stämmer dig för att av-
sluta givandet. Du kan 
också ladda ner blanket-
ten från hemsidan, 
www.alef.org  

Eller ge en valfri engångs-

gåva på Pg 90 02 17-1  
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 Nya grattiskort med fina blommotiv! 
Våren har kommit, och det är dags att gratulera en 

massa människor av en massa olika anledningar. Vi 

har tryckt upp nya fina grattiskort. Texten är den-

sammma som förut: "Varmt Grattis! I present får du 

en grundkurs i läsning och skrivning. Kursen ges i 

en liten by i Demokratiska republiken Kongo. All 

undervisning sker på det lokala språket. Du står 

själv för resa, boende, mat, visum, vaccinationer 

m.m. Skulle du händelsevis inte vilja delta i kursen 

går din plats till en icke läskunnig person som bor 

i byn.”   Beställ från helene@alef.org  

 magnolia        orkidé         mandelblom      syrén 

Pg 90 02 17- 1 
Högst 25% går till 
insamling och administration. All bokföring 
revideras. ALEF är en politiskt och religiöst 
obunden ideell förening. grundades 2010.  

40,000 personer bland ife-folket i Togo och Benin har lärt sig läsa via vår partner Actabli. 
De odlar mest majs på den torra savannen. Det är ofta missväxt och svårt att få mat och 
pengar att räcka. Det årliga penningtillskottet kommer när bönderna i november säljer 
av halva sin majsskörd, ca en kvarts hektar. 

För tre år sedan började Toyo, en ung agronom arbeta i projektet. Han insåg att om 
bönderna odlade sojabönor i stället för majs för försäljning skulle de mer än fördubbla 
intäkterna, speciellt om man kunde sälja direkt till en uppköpare utan mellanhänder.  

Det tog några år innan projektet var på fötter. En uppköpare bara försvann. Ett år blev 
det en riktigt dålig skörd. Ett år dumpades priset på majs på grund av överproduktion. 
Men när skörden för 2014 var klar, hade Toyo fått till ett system som fungerade, och en 
uppköpare tog emot sojabönor från de 2000 jordbrukare som är med i projektet.  

Var och en tjänade ca 2500 kr på sina sojabönor, mer än dubbelt så mycket som de bru-
kar få för majsen. Nu vill Acatbli få med alla de 40,000 som deltagit i en läskurs i pro-

jektet. Det skulle kunna för-
ändra ekonomin för hela denna 
fattiga region.  

Toyo arbetar nu som projektad-
ministratör för Acatbli, vid sidan 
av Akoété, som är övergripande 
chef, och som varit med sedan 
starten 1986.  

     
 F r.v. Kodjo, Toyo, Akoété, Hélène  
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