
Nyhetsbrev med senaste nytt. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.

Kära ALEF-vän! I morgon lördag 27 april kl 15.00-17.00 är det ALEF:s
årsmöte. Vi hoppas att alla redan nåtts av kallelsen. Vi ses på Café Utsikten,
Rehnsgatan 20 i Stockholm, T-bana Odenplan eller Rådmansgatan.

Kaffets hemland får ALEF-besök
ALEF har fått en spännande inbjudan till Etiopien, kaffets hemland.

Hélène Boëthius kommer att besöka landet tillsammans med Margareta Långbacka-
Walker som bott och arbetat i landet i många år. Vi ska hålla två tredagars
introduktionskurser i ALEF:s metod. Först i Bishoftu (Debre Zeit) 6 mil sydost om
huvudstaden Addis Abeba, och sedan på Ambo University, 12 mil nordväst om Addis.
Representanter från flera universitet, lokala organisationer och från statens
vuxenutbildningsprogram ska delta. Detta är ett fantastiskt tillfälle att få berätta om ALEF:s
metod i ett land som just nu präglas av framåtanda och hopp. 

FAKTA OM ETIOPIEN

Etiopien är ett av världens äldsta
kulturländer, med en dokumenterad
historia sedan flera årtusenden f.Kr. Här
samsas ca 105 miljoner människor från
olika folkgrupper. De största är oromo
(34,4%), amhara (27%), somali (6,2%)
och tigray (6,%). Fyra femtedelar lever på
landsbygden, och över hälften av de
vuxna har aldrig lärt sig läsa och skriva.
Här finns ca 15 miljoner människor som
tillhör ALEF:s målgrupp, unga och vuxna
upp till 40 år utan formell skolgång. 

I april förra året fick Etiopien en ny premiärminister, som snabbt genomfört en rad
reformer. Han såg till att landet fick en kvinnlig president och att parlamentet blev
jämställt. Landet har slutit fred med Eritrea och benådat tusentals politiska fångar,
samt gett uppehållstillstånd åt hundratusentals flyktingar. Det känns som helt rätt tid
för ALEF att knyta kontakter och göra vår metod tillgänglig för människor här. Följ
oss på facebook och på instagram på resan som börjar den 19 maj. 

www.facebook.com/adultlearning ; Instagram: alef_sweden 

NY MATTEBOK PÅ KIKONGO

Prenumerera Dela

http://gantrack.com/t/pm/1870042437681/
http://www.facebook.com/adultlearning
https://gansub.com/s/l/cw8QBHvuabHM776pkF3V/2255934172051/


Köpa skrivböcker
till skolbarnen :
5+6+4=  

Dåliga vägar och för mycket
last: 42+58+53= (säckar med
jordnötter) Skilmässa på grund av

alkoloholism : division
med 2

Den 12 april lade vi sista handen på mattekursen på kikongospråket i Demokratiska
Republiken Kongo. Under fyra intensiva veckor med Hélène och Moa från ALEF knåpade
en grupp på fyra personer från Ecole Popularie i Kasi ihop 60 lektionsplaner i matte,
läsning, skrivning och muntlig franska för dem som redan gått grundkursen i läsning och
skrivning. Att hitta rätt ämne för att introducera varje matteproblem blev en rolig utmaning
och gav ALEF en snabbkurs i bakongofolkets livssituation. En lokal tecknare gjorde riktigt
bra illustrationer till alla lektioner. 

ALEF BEHÖVER FLER MÅNADSGIVARE
I år började året riktigt bra för ALEF. Tack vare flera generösa bidrag från stiftelser
och secondhand-butiker har vi haft pengar till projekten. Men nu har vi inga fler
bidrag lovade, och vi är inte ens halvvägs genom året. Vi skulle behöva många fler
månadsgivare som är villiga att ge lite pengar varje månad. Kan du tänka dig att
bidra? Maila din adress till info@alef.org så postar vi blanketten. Med bank-id kan
du även fylla i blanketten direkt på http://www.alef.org/stöd-alef 

Vi tar alltid gärna emot små och stora gåvor på swish 123 9002171 eller pg 90
02 17-1 /bg 900-2171.

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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