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

16 februari 2021

DET SKULLE VARA EN ÅTTA !

Läste du mailet vi skickade ut igår? Vi berättade att en stiftelse meddelat att
de bidrar 800 000 kr till våra projekt, men att vi sedan fick veta att beloppet
skulle vara 500 000. Vi bad er alla hjälpa till med ett extrabidrag för att klara att
genomföra våra projekt i Uganda och Kongo. 

DET KOM ETT MAIL
Det låg ett mail i inkorgen i morse. Från stiftelsen vi berättade om. Det visade sig att
det första beskedet, att vi skulle få 800 000 kr, inte är ett misstag. Det var när
pengarna skulle utbetalas som misstaget skedde.

Det är 800 000 kr vi får! De resterande 300 000 kommer inom kort!
Gissa om vi är glada! Nu räcker de pengar vi räknar med att få in till att genomföra de
båda projekten i Uganda och Kongo. 

SÅ VAD GÖR VI MED ERA GÅVOR?
Redan under kvällen igår började gåvorna strömma in. När jag skriver det här har
det redan kommit in 22 400 kr på kontot i extra gåvor. Kanske fler gåvor är på väg.  

NI ÄR VERKLIGEN FANTASTISKA! VARMT TACK!

Gåvorna vi fått kommer förstås ändå till nytta. Ni som följer ALEF:s verksamhet
kanske noterade att vi i förra mailet inte ens nämnde det stora projektet i Togo med
2400 deltagare i  121 studiegrupper. Där saknar vi i dagsläget medel att låta
grupperna fortsätta i maj-augusti med kursen i jordbruk och hönsavel och
kooperativ. 

Vi planerar också som vi berättat tidigare att starta upp ett pilotprojekt i Etiopien
med de läromedel som vi gjorde klart för ett år sedan. Till det har vi fått in 5000 kr
av de 50 000 kr vi behöver. 

Så det finns många hål att stoppa extrabidragen i. 

Vi hoppas att ingen av er som bidragit efter vårt förra brev känner er lurade. Då får
ni jättegärna ta kontakt med Hélène på helene@alef.org, så fixar vi det. 

Vi är så glada över alla er som med intresse och generositet deltar i vårt
arbete. Det är ni som är våra stöttepelare. Tänk att för 300-400 kr kan vi
förändra livet för en familj i Uganda, Kongo, Togo eller Etiopien. Varmt tack till
just dig som läser det här brevet!

https://gansub.com/t/pm/4833528594084/
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