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Vi har redan skrivit flera gånger om Lwanjabba, en bosättning på Viktoriasjöns strand. 
Här har folk slagit upp sina skjul på lånad mark för att kunna leva av det sjön ger: fiske 
och handel. Det är en av de fattigaste platserna vi arbetar på i Uganda.  

Studiegrupperna i Lwanjabba har 
lett till stora förändringar för 
många av deltagarna. Vi har be-
rättat om Zaitun, som brukade 
bära dunkar med dricksvatten 
från närmaste pump, 4 km från 
byn, och sälja för någon krona. 
Hon driver nu ett fiskeriföretag 
med fyra andra från sin studie-
grupp. De har 15 anställda, fyra 
båtar och en stor torkanläggning. 
Varje vecka kommer lastbilar och 
köper upp tiotals säckar med torr-
fisk.  

Gruppen har också byggt en sop-
förbränningsugn, och lyckats få 
bort alla tusentals plastpåsar och 

andra sopor som brukade ligga i drivor över hela byn. Någon har skaffat en solcellsanläggning 
som ger ljus och TV i hemmet, och extra inkomster genom att ladda mobiltelefoner—det enda 
stället i byn där man kan ladda sin telefon. En grupp kvinnor har börjat föda upp grisar, och gjort 
sig en bra vinst. Listan är lång. 

Under tre år har studiegruppen mötts under ett ganska litet träd två gånger i veckan. De har bett 
ALEF om hjälp att bygga en mötesplats. Men vi har avböjt. ALEF:s grundprincip är att inte ge 
bort något som inte ryms mellan en människas högra och vänstra öra: kunskaper, färdigheter, 
insikter, attityder, självförtroende. I förra veckan fick vi en rapport från vår partnerorganisation: 
Grupperna i Lwanjabba har börjat bygga en egen mötesplats. Ett steg mot ett fungerande civilt 
samhälle, där människor själva tar ansvar för sina liv, och organiserar sig i egen kraft.   

 LWANJABBA BYGGER SIG EN FRAMTID 

                                      Radiohjälpen drar in sitt stöd 

I tre år har ALEF fått ett bidrag på 300 000 kr från Radiohjälpen. 2014 och 2015 
har det varit grundstommen i vårt stora projekt i D.R. Kongo, där våra tre partnerorganisationer har 1300 
deltagare i år. Nyligen fick vi veta att Radiohjälpens regler för bidrag ändrats. De ger nu bara stöd till or-
ganisationer med över 2 miljoner i omsättning. Därmed kan vi inte söka pengar från dem för 2016. Vi har 
sökt anslag från olika stiftelser, men har ännu inte fått något positivt besked. Verksamhetsåret i Kongo 
börjar i november. Vi är tacksamma och glada över att vi kunnat fullfölja detta läsår. Men nu står vi inför 
utmaningen att få in minst 750 000 kr för nästa läsår. För november behövs 60 000 kr, pengar som vi 
ännu inte har. Du får gärna vara med!  Pg 90 02 17-1 swish 123 900 21 71.    
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Snart är det jul igen! 

Vi är bara i slutet av september, men nu sticker tiden 

iväg. Om du driver ett företag eller har personalansvar 

så har du kanske redan börjat planera vad du ska ge 

de anställda i julklapp. En chokladkartong i år igen? 

Eller en ostbit? Eller…?  

ALEF:s julkort har varit mycket populära bland både 

givare och mottagare. En snackis på fester som vär-

dinnepresent, en kul grej på släktträffen, eller bara ett 

julkort som sticker ut bland mängden.  

Vill du beställa 1 kort eller 100? Du är välkommen att 

redan nu skicka beställningen till 

helene@alef.org Vi skickar kor-

ten i slutet av november med en 

räkning. De kostar 100 kr styck.  

I kortet står att mottagaren får 

en kurs i läsning och skrivning i 

present. De betalar själva flygre-

san till Afrika. Eller avstår sin 

kursplats till en analfabet på 

plats.  

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

Bland alla sorgliga och tråkiga nyheter man kan läsa i tidningen fanns häromdagen 
en liten notis med en god nyhet: antalet människor som dör i malaria har halverats 
på de senaste 15 åren.  

Det beror till stor del på alla de impregnerade myggnät som delas ut på alla mödravårdkli-
niker i Afrika söder om sahara. Nästan alla familjer har ett myggnät hemma. Det är bl.a. Bill 
Gates Foundation som ser till att myggnät distribueras. Fast det hjälper förstås inte förrän 
man använder det. ”Man kan leda en häst till vattnet, men man kan inte tvinga den att 
dricka” säger ett gammalt ordspråk. 

En temamening i ALEF-kursen lyder ”Folk i Bunono vill inte sova under myggnät, för det är 
så kvavt och fuktigt.” Under samtalet funderar deltagarna runt för– och nackdelar med att 
sova under myggnät. Resultatet är att hundratals familjer börjat använda sina myggnät. 
”Jag köpte ett nät till när jag förstod att det hjälper vuxna också” sa en kvinna utanför Kam-
pala i Uganda.  

På det här sättet samverkar ALEF:s arbete med att få människor att reflektera över sin situ-
ation och över vad de själva kan göra för att förändra, med de andra insatser som görs av 
andra aktörer. Flera av våra grupper har t.ex. vänt sig till olika kreditinstitut för att kunna ta 
mikrolån för sina gemensamma projekt. Läs– skriv– och räknekunskaperna öppnar helt 
nya möjligheter att ta för sig och bli delaktig i det som redan erbjuds. Och att förstå hur det 
kan vara bra.  

 

 

 

 
 

Halverat antal döda i malaria  

Adult Learning and Empowerment Fund 

Sorterargatan 12  

162 50 Vällingby  

Tel. 08-38 04 19 

helene@alef.org  

www.alef.org 
www.facebook.com/adultlearning 

 

 Styrelsen 
 

ALEF 

 

Ordförande: Hélène Boëthius,  
Sekreterare: Lena Insulander,  
Ledamöter: Inger Raaby, Patrick El Che-
ikh, Ulla Lindberg, Tove Olin 
Suppleanter: Inge Pierre, Ulf Thörnevik, 
Agneta Lind 


