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Kära ALEF-vän! Förra månaden kom inget månadsmail från ALEF. Vi var
fullt upptagna med något mycket viktigt. ALEF har blivit nominerat för ett
fint pris för nyskapande metoder för utbildning. Det är en kinesisk stiftelse,
Yidan foundation, som delar ut priset i december varje år. Vi jobbade hårt
med att skriva långa svar på många frågor, och samla in rekommendationer.
Nu är det bara att vänta och se. I september får vi veta om vi vann priset.

HÄLSNINGAR FRÅN KIMPESE, D. R. KONGO
Det här mailet skrivs i staden Kimpese i västra delen av jättelandet Demokratiska
Republiken Kongo. Förra året var jag, ALEF:s ordförande Hélène Boëthius här och
arbetade tillsammans med ett team från det lokala kyrkosamfundet CEC. Vi skapade en
första årskurs på språket kikongo, som talas av flera miljoner i de båda Kongo-länderna
och i Angola.

Nu har sex grupper genomförts, och drygt
100 personer har lärt sig läsa och skriva
på sitt modersmål. Vi har just sett en film
från diplomutdelningen i byn Madimba.
Hela byns befolkning var samlad.

Bilden t.v. Faustin Maduma, projektledare

Bilden nedan: flickan i Madimba på filmen

En ung flicka steg fram och berättade
”Min pappa hade flera fruar och många
barn, så det fanns inga pengar för att
jag skulle gå i skolan. Ni tycker att jag
är vacker, och det är jag, men inuti mitt
huvud var det tomt. Men inte nu längre.
Ni ska få se.” Sedan skrev hon en kort
hälsning till sina föräldrar på svarta
tavlan och läste upp den inför alla. De
kunde knappt tro sina ögon.

Diplomutdelningarna i de sex byarna har skapat en lavin av förfrågningar om att
starta grupper i andra byar.

Nu är jag tillbaka här tillsammans med ALEF:s nya praktikant Moa Blomberg.
Tillsammans med den lokala projektledningen är vi i full gång med att skapa en kurs
i matte. Alla texter bygger på verkliga livet. Sista lektionen som vi skapade i fredags
handlar om hur man klarar logistiken när man ska laga mat åt ett hundratal
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begravningsgäster. Kan det hjälpa med matte? I räkneexemplet finns både addition
och subtraktion. Moa skriver in alla lektionsplaner på datorn på både franska och
kikongo. Om tre veckor ska vi ha en manual och ett deltagarhäfte med 40 lektioner
färdiga att trycka och användas.

Projektet finansieras av fyra församlingar inom Equmeniakyrkan i Sverige. Vi är
glada för att de valde ALEF:s metod, och hoppas att många ska få chansen att
använda materialen.

HÅLLBART JORDBRUK I BENIN
I Benin är det i år 60 grupper med 1070 deltagare som går årskurs 3 från januari till
maj. Fokus är på att lära sig läsa franska som man stöter på i det dagliga livet. De
får också lära sig hur man skapar och driver ett kooperativ.

Alla våra deltagare i Benin lever på
jordbruk. Med en hacka och en
machete odlar man majs, bönor,
yams och soja för familjens behov.
Ibland blir det lite över att sälja.
Jordbruksmetoderna är desamma
sedan urminnes tider. Vi vill nu
erbjuda ett antal grupper som
organiserat sig i kooperativ att under
juni-september gå en
vidareutbildning i hållbart jordbruk
och i hönsskötsel.

Nästan alla har några höns som går och pickar i byn, men man gör lite för att sköta
dem och ta vara på äggen. Om kooperativen kan komma igång med gemensamma
odlingar och hönsgårdar skulle det förändra familjernas ekonomi radikalt.

Men vi har inga pengar reserverade för detta. Vi har sökt anslag från ett par
stiftelser, men har inte fått svar. Det kostar ca 5000 kr att ge en grupp möjligheten
till denna vidareutbildning. Helst vill vi ge 40 grupper chansen. Vi har börjat en
insamling via Facebook, men i skrivande stund har det kommit in mindre än 3000
kr. Vi tar tacksamt emot era bidrag för detta på plusgiro 900217-1 eller Swish
123 900 2171.

ÅRSMÖTE

Nu är det dags att skriva in datum för ALEF:s årsmöte i kalendern:

Lördagen den 27 april kl.15.00 

Utsikten, Rehnsgatan 20, Stockholm.

Förutom årsmötesförhandlingar blir det information om gruppresan till Uganda
i höstas, samt information om vårt nya samarbete i Etiopien. Om du är
månadsgivare är du automatiskt medlem, annars är medlemsavgiften 300 kr.
Anmäl gärna till info@alef.org om du tänker komma. Det blir kaffe och tårta till
alla.
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STOR GÅVA
I januari fick vi en stor gåva från Irstadska stiftelsen på 500 000 kr. Det är det
största bidrag vi någonsin fått från en stiftelse. Detta bidrag, tillsammans med några
andra gåvor, bl.a. från Equmeniakyrkan i Mariestad, från Kyrkornas second hand,
gjorde det möjligt för oss att bekosta uppstarten av grupperna i alla tre projekten. I
år blir det 38 grupper i Uganda och 29 grupper i Sydkivu, D.R. Kongo. Stort tack till
Irstadska stiftelsen och Equmeniakyrkan i Mariestad!

Men när de pengarna är slut behöver vi mer för att kunna slutföra alla grupperna.
Privata gåvor är en viktig del i detta. Om många ger lite blir det snabbt mycket. Den
senaste tiden har gåvorna till vårt plusgiro från privatpersoner minskat rejält, men vi
hoppas att det snart ökar igen, så inga grupper måste stoppas innan de gjort klart
sina kurser.

www.alef.org     www.facebook.com/adultlearning

info@alef.org

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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