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Längtan efter att lära

För någon vecka sedan kom ett mail från Macho Kashera, ansvarig för ADECK,
ALEF:s samarbetspartner i Kongo-Kinshasa. Han hade just kommit tillbaka från en
gruppledarutbildning som hölls i en by utan internet. 

"De gruppledare vars utbildning skulle bekostas av andra lokala organisationer kom
med bara respengarna i handen. Första natten sov de på golvet i hotellkorridoren,
något som hotellägaren vägrade godta. De hade inte heller någon mat med sig.
Men jag såg i deras ansikten att de längtade efter att få delta i kursen. Så jag valde
att betala för deras kost och logi, fast det inte fanns med i budget."

Bakgrunden är denna: I alla
ALEF:s projekt uppmuntrar
vi våra
partnerorganisationer att
hitta andra lokala
organisationer som också
vill använda ALEF:s metod
och läromedel. 

De erbjuds att skicka deltagare till gruppledarutbildningarna, men får själva betala
delar av kostnaderna, och organiserar sedan studiegrupper i egen regi. Det har
fungerat bra för ADECK tidigare år. Men coronapandemin har utarmat människor i
regionen, och det återverkar direkt på det civila samhället. 

Merkostnaden blev inte så stor, ca 4 500 kr. Det bjuder ALEF gärna på, för att få
igång ytterligare 12 nya studiegrupper i tillägg till ADECK:s egna 34 grupper. 

Men det har tillkommit en del andra extrakostnader också. Vi skulle behöva
överföra ca 60 000 kr till projektet för november och december. Den största
utgiftsposten är löner och arvoden för gruppledare och personal. 

Vill du bidra till att ge ADECK med partners möjlighet att ge utbildning till över 1000
kvinnor och män som tillhör de allra fattigaste och mest utsatta i östra Kongo?
Kostnaden per deltagare blir ungefär 400 kr för hela kursen på 6 månader. Märk
gåvan "Kongo". 
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ÅRSMÖTET GENOMFÖRT
Det blev ett årsmöte till slut! Ett 20-tal personer deltog på plats eller på zoom
lördagen den 26 september. Vi säger välkommen till två nya suppleanter i
styrelsen, Emelie Tiger och Suzanne Fritz. De har redan deltagit i våra
styrelsemöten som adjungerade, men blev nu formellt valda. Lena Insulander
och Hans Lundberg valdes om som ledamöter, och Inge Pierre som tidigare
varit suppleant är nu ordinarie ledamot. Vi sa tack till Steffen Weckner och

https://gansub.com/t/pm/4154300030510/


Margareta Långbacka Walker som lämnar sina poster som suppleanter, men
fortsätter att på olika sätt stödja ALEF. 

Blev du uppringd?
Vi har under några veckor ringt runt till en del av våra givare för att erbjuda
möjligheten att ge via autogiro. Är du en av dem som blev uppringd? Några av dem
som tackade ja har ännu inte skickat in formuläret. Andra kanske lät bli att svara när
samtalet kom från ett okänt nummer? Ingen har missat chansen! Det går
fortfarande utmärkt att bli månadsgivare genom att digitalt fylla i formuläret på vår
hemsida via telefon eller dator. Du behöver bara legitimera dig med mobilt bank-id.
Följ bara länken: https://www.alef.org/manadsgivare  Du kan ge valfritt belopp
mellan 30 och 2000 kr per månad. Och du kan sluta när du vill. 
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