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Kära ALEF-vän!  

Här kommer ett personligt brev från Hélène 
Boëthius, ALEF:s grundare och verksamhetsansvarig. 

Om du läst våra senaste nyhetsbrev har du kanske 
förstått att ALEF står inför en ekonomisk kris. När jag 
startade ALEF 2010 hade jag möjligheten att jobba 
utan att ta ut lön, tack vare ett arv som jag fått. Un-
der åren som gått har det bara varit möjligt att be-
tala ut lön till mig 3-4 månader per år. I december 
kommer mina pengar att ta slut, och jag behöver en 
lön att leva på.  

För att klara det behöver vi öka månadsgivandet 
med minst 15 000 kr i månaden. Skulle du kunna 
tänka dig att bli månadsgivare? Det minsta belopp 
man kan ge är 50 kr i månaden.  

Gör så här: Svara på det här mailet, och skicka oss din postadress, eller smsa din postadress till  
070-630 44 55. Vi skickar då en blankett för månadsgivande och ett frankerat returkuvert. Du be-
höver bara fylla i blanketten och posta brevet.  

Som ni säkert vet har vi 90-konto. Det innebär att högst 25% av våra intäkter får användas till admi-
nistration och insamling. Resten går till projekten. Det gäller alla gåvor, så ingen behöver tänka att 
de bara ger pengar till administration.  
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Vår partner ACATBLI i Togo och Benin har spännande planer på gång. De har nu drivit sitt program 
för vuxenutbildning i 30 år, och ca 50 000 unga och vuxna har lärt sig läsa och skriva.  

Nu vill de omvandla alla grupper som genomgått 2 eller 3 årskurser till kooperativ. De ska få lära sig 
hur man driver ett kooperativ, och få utbildning i organiskt jordbruk utan konstgödsel, i äggpro-
duktion med lokala höns och i grisuppfödning.  

Vi arbetar med en projektbeskrivning och ansökan som vi ska skicka till ett par stiftelser. Det här är 
ett projekt som på sikt skulle kunna förändra livsmedelsförsörjningen för en hel region. Budget för 
första året är 400 000 kr, och för det kan 500 personer komma igång i 25 kooperativ. Känner du till 
en stiftelse, ett företag eller filantropisk organisation som kan vilja stödja projektet helt eller delvis, 
så hör gärna av dig.  

Nya möjligheter i Togo och Benin 



 

Högst 25% går till insamling och 
administration. All bokföring revideras. 
ALEF är en politiskt och religiöst obunden 
ideell förening som grundades 2010.  
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De här två tjejerna går i tredje årskursen i ALEF:s 
projekt i  Nakiwogo i Entebbe, Uganda.  

Marcy 19 år (till vänster) växte upp i en annan del av 
landet, med en styvmor som misshandlade henne. 
När hon var 12 år berättade hon för en kompis att 
hon tänkte ta livet av sig. Kompisen ordnade då så 
att hon fick åka till Entebbe och börja en tjänst som 
hembiträde i en familj. Då hade hon gått två år i sko-
lan.  

För tre år sedan fick hon höra talas om ALEF-
gruppen, och gick med. Nu kan hon läsa och skriva 
och räkna, och har börjat lära sig engelska.  

I år har Marcy dessutom börjat en utbildning som 
hårfrisörska. Tack vare det hon lärt sig på ALEF-
kursen kan hon följa en yrkesutbildning. Drömmen  
är att kunna starta en egen frisörsalong.  

Juliet 18 år (till höger ovan) var 15  
när hon började delta i ALEF-
gruppen. Båda hennes föräldrar är 
alkoholister. När hon fyllde 15 sa de 
åt henne att hitta en man att gifta sig 
med så de kunde få en hemgift för 
henne. Juliet flyttade i stället till en 
faster i Entebbe, och gick med i ALEF
-gruppen. Nu går hon med sin kom-
pis Marcy i tredje årskursen och lär 
sig engelska och har börjat skriva 
egna texter på luganda. Hon har fått 
en plats som lärling i en syateljé och 
hoppas på att snart kunna försörja 
sig som sömmerska. Giftermålet får 
vänta, nu är det en egen inkomst 
som är viktigast.  

Marcy och Juliet får en ny start i livet 


