
 

ALEF 
Kära ALEF-vän! 

En vänlig grönskas ljuva dräkt har redan smyckat våra dalar och ängar. Den blomstertid har 
kommit, och det är dags för semester och sommarlov. Här kommer en önskan om en god och 

skön sommar från ALEF.  

Vi brukar skicka ut två brev om året till våra givare, till sommaren och till jul. I år har vi beslutat att skicka fyra 
brev. Anledningen är framför allt att vi har sett att många givare inte får våra månadsmail; vi vill att ni som bidrar 
ekonomiskt ska få veta hur det går med verksamheten. Vi hoppas att ni då blir motiverade att fortsätta att bidra.  

Nu vill vi veta vad ni tycker om det. Vi vill därför bjuda in alla som får detta brev att maila oss på info@alef.org 
och svara på följande frågor: 1. Vill du prenumerera på vårt månadsmail eller får du det redan? 2. Hur ofta 

vill du ha ett postat brev från ALEF? 3. Följer du ALEF på facebook? 

VÅRA PROJEKT  

Våra tre partnerorganisationer i Benin, Kongo och Uganda är nu i full gång med sina projekt.  

I Benin samlas 25 studiegrupper med sammanlagt 435 deltagare och lär sig matte. I skrivande stund fick vi ett 
bidrag från Lott och Nils Rosenblad på 20 000 kr för projektet i Benin. Vi ska få ytterligare 30 000 kr från Dahl-
strömska stiftelsen i slutet av juni för Benin. Vi gläder oss mycket åt dessa viktiga bidrag till vår verksamhet.  

I Kongo har vi 10 grupper i årskurs 1, 3 i årskurs 2 och 6 i årskurs 3. De grupper som avslutade årskurs 3 förra 
året vill nu lära sig att omvandla sina grupper till sparkooperativ. Vi har fått erbjudande av en bra konsult att 
hålla en kurs för gruppledarna, och skulle behöva ca 30 000 kr för att finansiera detta.  

Uganda står i år i fokus för vår SOMMARINSAMLING. I februari startade vår part-
nerorganisation CACI 18 grupper i årskurs 3. Nu i juni startar ytterligare 10 grupper 
i årskurs 2. Vi kommer att få ett bidrag från Folkhögskolornas glokala dagsverke för 
grupperna i årskurs 3. Nu behöver vi 30 000 kr för de 200 matte-eleverna. Vill du 
vara bidra? Om var och en som får detta brev bekostar en kursplats à 150 kr räcker 

det. Swisha din gåva till 123 900217-1 eller sätt in på pg 900217-1. 

Att kunna räkna är grunden för att kunna ta kontrollen över sin egen ekonomi. 
Många berättar hur de förut sålt varor och jordbruksprodukter på marknaden med 
förlust. De räknade fel på priset, blev lurade, eller glömde vem som handlat på kre-
dit. Andra slösade bort intäkterna på onödiga småutgifter. En mattekurs på sex må-
nader gör ofta hela skillnaden mellan vinst och förlust. Med mer pengar att röra sig 

med är prioriteringen självklar: Först skolavgifter till barnen, sedan mer och bättre mat till familjen.  

ÅRSMÖTET 

På årsmötet 30 maj bekräftades att vi byter namn till ALEF, Adult Learning and Empowerment Facilitators. 
När man på Wikipedia beskriver vad en facilitator är, skriver man så här: ”Facilitator är en person som arbetar 
med att hjälpa en grupp människor att arbeta mot ett gemensamt resultat. Facilitatorn koncentrerar sig på pro-
cessen och lyssnar på alla inblandade för att ge rum åt de krafter som hjälper gruppen till samma mål”. Det 
stämmer bra med ALEF:s sätt att arbeta. Namnbytet kommer att genomföras juridiskt i augusti. 

Vi har också fått nya medlemmar i styrelsen : Bosse Hammarström är ny ledamot, och Peter Brune och Anna-
Karin Steinholtz nya suppleanter. Vi kommer inom kort att presentera dem på vår hemsida samt i nästa må-

nadsmail. Glöm inte att anmäla dig till maillistan på info@alef.org.  

Varma hälsningar  
 

 

 

ALEF, Adult Learning and Empowerment Fund, Sorterargatan 12, 165 50 Vällingby 

Pg 90 02 17-1, swish 123 900 2171     

Adult Learning and Empowerment Fund 

Sommarbrev juni 2018 

PS. Vi har sommarstängt 25 juni till 23 
juli, men svarar sporadiskt på mail. 


