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Äntligen årsmöte!
Lördagen den 4 september
blir det äntligen årsmöte för ALEF. För andra året i rad har pandemin gjort att vårt
årsmöte hålls senare än vanligt. Men nu blir det av!
Du är hjärtligt välkommen till :
Utsikten, Rehnsgatan 20 i Stockholm
klockan 15.00-17.00
Anmäl dig gärna på info@alef.org. Du kan också delta digitalt.
ALLA är välkomna, även icke medlemmar. Medlem blir du genom att sätta in 300
kr på vårt plusgiro 900217-1 (eller swisha på samma nummer). Om du är
månadsgivare är du automatiskt medlem. Medlemmar kan lämna in motioner till
årsmötet senast den 20 augusti.
Årsredovisningen hittar du här.

Tuffa restriktioner i Uganda
Medan många svenskar (även ALEF:s ordförande) tog semester och njöt av
sommarvärmen, hade våra studiegrupper i Uganda en tuff period.
Den 18 juni stängdes det mesta i landet ner på grund av ökad smittspridning
av covid19. Skolarna stängdes, och alla allmänna transporter. Vår partner
CACI hade just kommit igång med 60 studiegrupper med 1375 deltagare. Nu
fick de alla sitta hemma med sina likaså hemmavarande skolbarn.
Vår projektledare Resty Mutaawe skriver så här om situationen:
"Även om åtgärderna har lyckats begränsa smittan, så har de också skapat
stor ekonomisk skada. Det kommer att märkas främst hos de fattigaste och
mest sårbara delarna av samhället. Fattigdomen kommer att öka. Många får
lägre inkomster eller förlorar möjligheten till försörjning."
Vi har sett det förr. Bredvid
studiegruppen för ungdomar och
vuxna sitter barn som inte går i
skolan. De lyssnar och lär sig
vad de kan. I början av augusti
lyftes en del restriktioner, och
ALEF-grupperna kan starta upp
igen. Men skolorna är fortsatt

stängda. Ytterligare ett läsår blir
delvis förstört för Ugandas barn.

CACI, vår partnerorganisation i Uganda, har redan uppmanat alla gruppdeltagare
att läsa i studiehäftena tillsammans med sina barn. Vi har också i år köpt in små
häften med lättläst text på luganda för samma syfte. Vi önskar vi kunde göra mer för
att uppmuntra mammor och barn att läsa och lära tillsammans.
Men extra aktiviteter kräver extra resurser. Vill du vara med och ge en extra gåva
för att vi ska kunna stödja våra deltagares skolbarn i denna besvärliga situation?
Swisha till 123 900 2171
eller sätt in en gåva på pg 900217-1 eller bg 900-2171.
Skriv "Uganda" i meddelandet.
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