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Lagom till jul har ALEF:s partnerorganisationer avslutat sina läsår. I år är det närmare 
2000 kvinnor och män som gått en kurs och kunnat börja använda sina nya kunskaper 
i läsning, skrivning och räkning för att ta kontrollen över sin ekonomi och sin vardag. 
 

VILJAN ATT FÖRÄNDRA  

ALEF:s arbete handlar om att ta till vara människors egen 
vilja att förändra sina liv. Ingen är väl nöjd med att knappt 
ha mat för dagen, eller att inte kunna köpa medicin till bar-
nen när de blir sjuka. I studiegrupperna samtalar man om 
hur man kan utgå från sina egna resurser och med gemen-
samma ansträngningar förändra livet till det bättre. 

Men grunden för att det ska fungera är att det finns männi-
skor på plats som kan organisera och genomföra grupper-
na. I Benin har vår samarbetspartner ACATBLI en rad 
eldsjälar som gör arbetet möjligt.  

2019 kan vi äntligen erbjuda en tredje årskurs i Benin åt 
dem som de två senaste åren gått den andra årskursen 
och lärt sig matte. Nu ska 900 personer få lära sig grun-
derna i skriven franska, och samtidigt få lära sig hur man 
startar och driver ett kooperativ. Det blir 60 grupper.  

Under en rad år har ALEF bara bidragit till de absolut 
nödvändigaste kostnaderna för att kunna genomföra stu-
diegrupperna. Gruppledarna har jobbat frivilligt, och sam-
ordnarna har använt sina egna motorcyklar för att besöka 
grupperna i de olika byarna och se till att allt fungerar.  

Det har gått bra, tack vare dessa osjälviska eldsjälarma 
och deras vilja att förändra livet för sitt folk. Men nu är 
motorcyklarna utslitna; de måste bytas ut. Projektet behö-
ver också en ny laptop för administrationen av grupperna.  

Var med i ALEF:s julinsamling och 
samla in 40 000 kr till tre motorcyklar 
och en dator!  

Du kan ge via swish 123 900 2171 eller 
på pg 90 02 17-1, eller bg 900-2171.  

Vi kommer också att ha en insamling på 
facebook, www.facebook.com/
adultlearning.  

Målet är att vi ska kunna överföra peng-
arna före årsskiftet, så att motorcyklar-
na kan köpas in tills grupperna börjar i 
slutet av januari. 

GOD JUL 2018 önskar ALEF! 
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 MÖT TRE ELDSJÄLAR I BENIN 
Tsore Akpo började som gruppledare i sin hemstad Doumé 2005. Efter 

ett par år fick han förtroendeuppdraget att följa upp ett antal grupper som 

”supervisor” och när det behövdes en samordnare för alla grupper i 

Doumé-distriktet föll valet på Tsore. Han har också varit med och utarbe-

tat läromedel för årskurs 2 och 3 tillsammans med ALEF:s ordförande 

Hélène Boëthius. Så här skriver Tsore om sig själv:  

”Jag ser hur våra nya läskunniga lär sig inte bara att läsa, skriva och 

räkna, utan även att hantera sina mobiler. De förändrar sina vanor och 

förbättrar familjernas livssituation. Jag har själv lärt mig mycket genom 

projektet. Min vision är att hela befolkningen ska få bli läskunniga.” 

Vår projektledare Akoété Agmemadon berättar att Tsore är deras mest 

hängivna medarberare i Benin. Men nu kan han inte längre förflytta sig, 

eftersom hans motorcykel hela tiden går sönder.  

  

Romain Dogo från Ottola hoppade av universitetet av ekonomiska 

skäl. Han återvände hem för att odla sina fält, och blev rekryterad som 

gruppledare 2014. Från 2019 börjar han som samordnare för sitt di-

strikt och får ansvar för ett 20-tal grupper. Så här skriver han: ” Det här 

arbetet är viktigt för mig, för jag kan hjälpa människor som inte kunde 

skriva ett enda ord att skriva flytande på sitt eget språk. Jag ser hur det 

leder till förbättrad hälsa och hygien, och att man förstår och respekte-

rar mänskliga rättigheter. Dessutom har jag själv blivit en kändis i hela 

området.” 

Labité Eustache KOUMONDJO från 

Tchetti har varit med som gruppledare 

ända sedan 2000. Han har en examen som 

motsvarar 9 års grundskola. Sedan 2005 

ansvarar denne fembarnspappa för att 

samordna alla grupper i Tchetti-området. Han skriver: « De praktiska 

idéer som kommer upp genom samtal i grupperna är till stor hjälp i 

familjerna. Folk kan nu läsa, skriva, räkna och använda både räknedosa 

och mobil. Nu vill vi att de ska få lära sig franska och kanske att 

använda en dator. » 

Har Du möjlighet att bidra till deras nya motorcyklar? Swisha 

till 123 9002171 eller sätt in på pg 90 02 17-1 eller bg 900-2171. 

Skriv Motorcyklar i meddelanderutan . 

På  ifespråket  önskar  man  alla  en  kall  kropp  inför  de 

stora  helgerna. Det  vill  säga  god  hälsa  och  frid!  

Det  vill  ALEF också  önska  er  alla!  

PS. Under tiden 19 december till 20 januari 2019 kommer ALEF:s kontor att vara delvis stängt, eftersom verk-

samhetsansvansvarig Hélène ska genomgå en höftoperation. Du kan fortfarande maila till helene@alef.org eller 

info@alef.org om det gäller något viktigt, och vi ska försöka se till att någon svarar. Vill du ringa är det bäst att 

ringa till Hélène på 070-630 44 55. Kassören Lars-Åke, gåvosamordnaren Halina och ekonomiansvariga Annica 

fortsätter att jobba som vanligt, så dina gåvor kommer fram och tas om hand och förmedlas dit de ska.  


