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Att tänka om och tänka nytt

ALEF jobbar med folkbildning för ungdomar och vuxna. Det är det vi är bäst
på. Under 2020 har våra partnerorganisationer planerat att genomföra 165

studiegrupper med totalt 3500 deltagare.

När Coronapandemin började tvingades alla grupper göra ett uppehåll.
Länderna drabbades av hårda restriktioner. Transporter står stilla.

Daglönare, som köper mat till sina barn för de pengar de tjänar varje dag,
står helt utan inkomster. Samtidigt ökar priserna på mat explosionsartat.

Familjer börjar svälta. Barnen drabbas först och värst.

"Men ALEF jobbar inte med nödhjälp" skrev vi till en givare som undrade
vad vi gör. Det var i tisdags morse. På eftermiddagen samma dag kom ett

sms från våra projektledare i Uganda, Resty Mutaawe och Irene
Kinayenzire. "Vi har idag delat ut mat till 100 behövande från våra hem i
Kampala." skrev de. "Varifrån fick ni pengar till det?"  "Vi tog våra egna

löner som vi fått från ALEF" svarade de. 

I den situationen, speciellt när vi fått veta att våra egna gruppledare och
deras familjer drabbas av hunger, känner vi att vi inte har något val. Vi

måste också göra något för att hjälpa. ALEF:s styrelse har enhälligt
beslutat att göra vad vi kan för att lindra hungern. 

http://gantrack.com/t/pm/3127375471848/


Kan du hjälpa oss hjälpa?
Vi bad våra partners att skicka in en plan för vad de vill göra under maj och
juni, och en budget.

CACI i Uganda vill dela ut majsmjöl, bönor, ris och olja till 150 familjer. Ett 50-
tal är gruppledare. Normalt får de ett litet arvode varje månad för att de leder
en grupp, men eftersom grupperna inte hade startat när restriktionerna
infördes får de inga arvoden. De andra som CACI vill hjälpa är extra sårbara
personer i deras nätverk: HIV-infekterade, änkor och andra som helt förlorat
möjligheten till försörjning på grund av nedstängningarna i samhället. De
skickade en budget på 50 000 kr för två matutdelningar. 

I Togo genomförs prjektet i 70 små byar på landsbygden. Där är det inte bara
det nedstängda samhället som skapar hunger. Regnperioden är kraftigt
försenad, vilket gör att de nya skördarna också försenas. Nu är förra årets
mat slut. Och det finns lite att köpa på marknaderna ute i byarna, eftersom
transporterna från huvudstaden Lomé stoppats. Vår partner ACATBLI vill i
första hand dela ut mat till alla 70 gruppledarna med familjer, och till ett 30-tal
änkor som har det extra svårt. De planerar att skicka ris, bönor, olja och
maniok till byarna. 

Totalkostnaden för Uganda och Togo blir ca 120 000 kr. Då får 250 familjer
mat två eller tre gånger i maj och juni, tillräckligt för att klara familjens behov.

Vi väntar också på ett förslag från vår partner i Sydkivu i Kongo-Kinshasa, där
vi vet att situationen är minst lika akut. 

Kan du hjälpa oss? Vi vet att ca 400 personer brukar läsa vårt nyhetsbrev.
Om alla kunde bidra med 300 kr var skulle vi klara hjälpen till Togo och
Uganda. 

Vi kan inte använda de pengar vi fått till projekten för detta. Därför är det
viktigt att du märker din gåva "mat". Då kommer bidraget oavkortat att gå till
mathjälp. Vill du har mer information? maila helene@alef.org så skickar jag
projektbeskrivning och budget för mathjälpen i Uganda och Togo
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