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Varje månad kommer rapporter från våra fem partnerorgani-
sationer i Uganda, Kongo och Benin. Det är en högtidsstund att 
läsa vad som hänt sedan sist. Människors liv förändras, de får 
framtidstro och självförtroende, som gör att de vågar hävda 
sina rättigheter och ta tag i sin livssituation. Här några axplock 
ur rapporterna.  

I Lwandjaba vid Viktoriasjöns strand i Uganda har gruppdeltagarna börjat 
spara tillsammans för att köpa solcellslampor. Gruppen fick en lampa på 
prov. De gillade idén. När pengarna räcker till en lampa köper de en och 
delar på. Målet är att alla ska ha en egen lampa. Förutom att spara pengar 
är lamporna miljövänliga och 
brandsäkra. Och ger inte luft-
rörsproblem, som fotogenlam-
porna.  

Gruppen har också byggt en 
liten sopförbränningsugn. När 
vi besökte byn förra året låg 
det stora skräphögar nära hu-
sen. En hälsofara speciellt för 
lekande barn.  

I Kongo berättar vår partner 
ADECK om en kvinna som 
just lärt sig addition. Hon la 
ihop poängen som hennes son fått i ett prov, och upptäckte att läraren ad-
derat fel, och underkänt honom, fast han borde få godkänt. Hon gick för att 
prata med läraren. Han vägrade ta rättelse av en ”analfabet”. Men händel-
sen blev en snackis i hela byn. Folk börjar få upp ögonen för att man kan 
kräva sin rätt inför ”överheten”.  

Ogbone Kosi i Benin berättar om sin upplevelse: ”Det är som att resa till 
en annan värld. Jag frågar mig ofta om detta är jag, som nu kan läsa, skriva 
och räkna. Hemma hos mig var det alltid gräl. Fast jag odlade mina fält 

hade vi aldrig mat så det 
räckte. Jag fick låna pengar för 
att köpa mat. Tack vare kursen 
har jag förändrat mitt beteende. 
Jag slår inte min fru längre, och 
nu har vi tillräckligt med mat. 
Nu köper jag upp flera ton 
cashewnötter som jag återför-
säljer med god förtjänst. Och 
mitt familjeliv har blivit återupp-
rättat.” 

 

Hopp och självförtroende förändrar 
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Din gåva behövs! 

Det fortsätter att 
komma in gåvor till vårt 
arbete från många av er 
som får detta nyhets-
brev. Saldot på kontot 
klättrar sakta uppåt. I 
slutet av juni skulle vi 
vilja skicka ut 75.000 kr 
till våra tre projekt i DR 
Kongo, för arbetet i juli-
september. I nuläget 
finns 50.000 kr dispo-
nibla. Det fattas alltså 
ca 25.000 kronor. 
Kanske några av er 
som får detta brev har 
möjlighet att ge en ex-
tra ”sommargåva” till 
vårt arbete? 

Medlem 

Du kan också stödja 
ALEF genom att bli 
medlem. Vi har fler 

medlemmar i år än nå-
got annat år. Det gläder 

vi oss åt, men skulle 
gärna se att ni blir ändå 
fler. Medlem blir du ge-
nom att sätta in 300 kr 
på vårt plusgiro och 

skriva ”medlem” i med-
delandefältet.  

Du kan också bli auto-
girogivare med valfritt 

belopp. Maila din 
adress så postar vi 

blanketten. 
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 KÖP VÅRA FINA KORT 

Sommaren är här, med sol, fester, examen, bröllop. Köp ett 

litet förråd av ALEF:s fina gratulationskort, som finns i tre va-

rianter:  

1. VARMT GRATTIS! I present får du en läskurs i Benin. Du 

står själv för resa, logi, mat, visum etc. Vill du inte åka går din 

kursplats till en icke läskunnig person som bor på plats. Den 

som ger dig detta kort har betalat 100 kr för kursen. 

2. TACK! (samma text som grattiskortet, 100 kr) 

3. I stället för en blomma får du fem träd i Benin. (pris 50 kr) 

Välj mellan flera blommotiv, t.ex. nedanstående. Se hemsidan 

för fler motiv. www.alef.org/stöd-alef-4998197   

Beställ via hemsidan eller direkt från helene@alef.org  

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.  

På ALEF:s årsmöte i april valdes två nya ledamöter till vår styrelse. 

Vi gläder oss över den spännande kompetens som därmed tillförs 

organisationen. Här kommer en presentation av en av de två, Tove 

Olin. I nästa nyhetsmail presenterar vi Agneta Lind.  

Till vardags arbetar Tove med varumärkesstrategi och insamling på 

Läkare Utan Gränser i Stockholm, en medicinsk humanitär organi-

sation. Innan dess  arbetade hon i Botswana, där hon assisterade 

lokala företag att starta verksamhet, samt med ett svenskt entrepre-

nörsnätverk.  

Tove har tidigare erfarenhet från projektledning och strategiarbete inom marknadskommunikat-

ion, sociala medier, PR och konsumentprodukter (FMCG). Hon drivs av internationella projekt, 

kommunikation och att arbeta med människor. För henne är engagemang en viktig nyckel till 

framgångsrik kommunikation och 

en förutsättning för att skapa för-

ändring. Till ALEF tar Tove bland 

annat med sig sin expertis kring 

marknadskommunikation och in-

samling tillsammans med ett stort 

engagemang. Vi säger ett stort väl-

kommen till Tove, och ser fram 

emot din input i  ALEF:s arbete.  

 

Tove bidrar med sitt kunnande i vår styrelse 
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Ordförande: Hélène Boëthius,  
Sekreterare: Lena Insulander,  
Ledamöter: Inger Raaby, Mikael Kindbom, 
Patrick El Cheikh, Ulla Lindberg, Tove Olin 
Suppleanter: Inge Pierre, Malaika Mikaels-
son, Ulf Thörnevik, Agneta Lind 

 

Bössinsamlare sökes! 

Några gånger i juni, bl.a. på nationaldagen den 6 juni, 

kommer vi att samla in pengar till ALEF i plomberade 

sparbössor. Vi rör oss där människor finns, i samband 

med marknader och festivaler, etc. På nationaldagen sat-

sar vi framför allt på Hässelby Slott. Vill du vara med ett 

par timmar och skramla för ALEF?  

Ring Hélène på 070-630 44 55.  


