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De två årliga seminarierna för planering, utvärdering och 
materialproduktion i DR Kongo och Uganda är nu ge-
nomförda. Manualerna för årskurs ett och två har revide-
rats, och vi har planerat ytterligare en årskurs: ”Två och 
en halv”!  

Under 2014 introducerades årskurs två, där man lär sig an-
vända de fyra räknesätten för att hantera sin vardag. Planen 
var att alla som avslutade årskurs 2 skulle erbjudas en tredje 
kurs, med fokus på att läsa texter för att lära sig nya saker, att 
skriva texter för att kommunicera med sin omvärld, samt att lära 
sig läsa och skriva på ett andra språk.  

Men pengarna räckte inte. Så vi frågade oss vad vi skulle göra 
med de grupper som avslutat årskurs 2, medan de väntar på 
nästa kurs. Det var då idén kläcktes om årskurs 2,5. Vi erbjuder 
grupperna att fortsätta träffas, men utan en betald gruppledare. 
I stället får de välja en egen ordförande. De får läsmaterial att 
jobba med på egen hand, och de uppmuntras att också starta 
egna aktivititer som grupp. Kanske att spara pengar och låna till 
varandra, som många redan gör. Eller att driva ett projekt till-
sammans, som de tjänar lite pengar på. Något som en del 
grupper också redan börjat med.  

På så sätt hoppas vi att grupperna ska fortsätta att fungera, 
trots att de får mindre stöd utifrån, och att de ska behålla de 

kunskaper som 
de förvärvat un-
der de första två 
åren. Och vem 
vet, genom det 
här experimen-
tet kanske vi lär 
oss något viktigt 
inför den riktiga 
årskurs 3, som 
vi annars inte 
skulle tänkt på. 
Nöden är upp-
finningarnas 
moder.  

Kursdeltagare i Cibimbi, Sydkivu, sjunger ut sin tacksamhet för vad de lärt sig. 

        Årskurs två och en halv  

Lotterivinst blir till 
nya läsare 

    Tre gånger har ALEF 
sökt pengar från Post-
kodstiftelsen, och lika 
många gånger har vi fått 
anslag på vår ansökan. 
Men nu har vi ändå fått ett 
rejält bidrag från Postkod-
lotteriet, genom att få del 
av en vinst. En av ALEF:s 
medlemmar och vänner 
vann ett ansenligt belopp 
på postkodslotteriet i ja-
nuari, och beslutade 
bums att skänka en del av 
vinsten till ALEF. Vi fick 
en insättning på hela      
50 000 kr på vårt konto, 
pengar som går direkt in i 
projektet i Demokratiska 
Republiken Kongo. Tack 
till vår vän!  

Alla har inte möjlighet att 
hysta iväg femsiffriga be-
lopp. Men vi är mycket 
glada för varje hundring 
eller 50-lapp som kommer 
in. Ca 350 kr kostar varje 
kursplats. Vi har ännu 
inte full finansiering för 
projektet i Kongo. Vill du 
vara med och bidra en 
slant?  
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 200 medlemmar är målet! 
Nu är det hög tid att bli medlem i ALEF. Förra måna-

den råkade vi skriva fel pg-nr, så om du misslyckades 

med att skicka din avgift, försök gärna igen.   

Det kostar 300 kr per år, och för det får du ett med-

lemskort, och rätten att rösta på vårt årsmöte. Du får 

vår årsberättelse via mail, eller om du så vill per post.  

För ALEF är ditt medlemskap ett kvitto på att du anser 

att det vi gör är något viktigt. Vi hoppas kunna erbjuda 

ett par olika aktiviteter eller förmåner till våra medlem-

mar under året. Till att börja med får du ett vackert 

handgjort kort från Kongo som tack för din medlems-

avgift, om du skickar in den före slutet av februari 

(med reservation för att korten kan ta slut).  

Förra året hade vi ett 70-tal medlemmar. I år siktar vi 

på 200. Det skulle innebära ett betydande tillskott till 

budget för våra projekt.  

Sätt in 300 kr på pg 90 02 17-1 och skriv ”medlem” 

i meddelandefältet, så får du ett medlemskort  per 

post  

Pg 90 02 17- 1 
Högst 25% går till 
insamling och administration. All bokföring 
revideras. ALEF är en politiskt och religiöst 
obunden ideell förening. grundades 2010.  

Den 2 maj fyller ALEF 5 år. Vi kommer att högtidlighålla vårt femårsjubileum på 
vårt årsmöte, som går av stapeln: 

Lördagen den 18 april klockan 16.00-18.00  

på Svensk Energi, Olof Palmes gata 31, Stockholm (vid Norra Bantorget).  

Mötet inleds med årsmötesförhandlingar. Därefter information om de aktuella pro-
jekten, och till sist en fikastund. Du kommer också att kunna se en fotoutställning.  

Anmäl dig på helene@alef.org eller på tel. 070-630 44 55. Kom ihåg att betala din 
medlemsavgift innan årsmötet, så du kan vara med och rösta. Men även icke med-
lemmar är hjärtligt välkomna att lyssna och ställa frågor.  

Årsredovisning och budget är klara. Alla som anmäler sig får dem på mail före årsmö-
tet. Vill du ha dem i pappersform, säg till så ordnar vi det.  

Kan du inte komma på årsmötet, men vill ändå ha årsredovisningen. Det går bra att 
ladda ner den från hemsidan, eller maila och be att få den.  

Det mest glädjande under året som gått är förstås resultaten i projekten. Vi genom-
förde en andra årskurs i matematik i Uganda och DR Kongo, och deltagarna upplev-
de att de fick mycket direkt nytta av kursen i vardagen, inte minst genom att kunna 
förbättra sin ekonomi. Många grupper började spara pengar tillsammans.  

Vi gläder oss också över att insamlade medel från allmänheten ökade med ofattbara 
74%, till 311 734 kronor. TACK till alla som bidrog till att göra det möjligt för ALEF att 
vara med och förändra livet för människor som lever i fattigdom och utanförskap!  
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