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Läsning och skrivning är bara början
"Jag skulle aldrig blivit vald till ordförande om jag inte hade varit med i
studiegruppen."Så säger Norah Nandawula som i tre år deltog i en
studiegrupp i Uganda, där hon fick lära sig läsa, skriva och räkna.

När gruppen i byn Lubowa hade avslutat alla tre kurserna startade de ett spar- och
lånekooperativ. Norah blev vald till ordförande.

Norah berättar att hon tack vare ett lån hon tagit från gruppen kunnat köpa cement
och takplåtar och bygga färdigt sitt hus. Hon betalar av lånet med hjälp av
inkomster från ägg som hon säljer.

I alla ALEF-projekt kan deltagarna gå tre kurser. I den första kursen lär de sig
läsa och skriva på modersmålet. Den andra kursen har fokus på matte, men
man fortsätter att läsa och skriva på modersmålet, och skapar egna texter
runt de ämnen man samtalar om. Det tredje året lär man sig även att läsa,
skriva och förstå ett andra språk. 

Den tredje årskursen är också språngbrädan till en permanent fortsättning. I
denna kurs får deltagarna lära sig hur man bildar ett kooperativ, en sparklubb eller
en ekonomisk förening. Hur väljer man en styrelse, skriver stadgar och protokoll?
Hur sätter man mål, hur sköter man gruppens ekonomi och hur fungerar
föreningsdemokratin? 

I alla våra projekt fortsätter sedan grupperna att träffas och arbeta tillsammans. I
Sydkivuprovinsen i DR Kongo bildar de sparkooperativ. I Benin omvandlas
grupperna till jordbrukskooperativ. I Uganda bildar man sparkooperativ eller
ekonomiska föreningar som tillsammans arbetar med t.ex. hantverk, bakning,
hönsuppfödning m.m. 

Vår samarbetspartner CACI i Uganda gjorde nyligen ett återbesök i några av
grupperna och kunde konstatera att många är i full gång med olika aktiviteter. I byn
Lugonjo har gruppen registrerat sig som en ekonomisk förening. De träffas varje
onsdag och gör hantverk med hjälp av symaskiner som de själva sparat ihop till. De
lämnar in sina alster till försäljning i en butik i staden Entebbe.

Några andra grupper har tack vare sin kunskaper i läsning, skrivning och matte
kunnat delta i ett yrkesutbildningsprogram som erbjuds av en statlig aktör. Där kan
de bl.a. bli sömmerskor, bagare, frisörer, eller lära sig att göra kolbriketter av
hushållsavfall.

Det här stämmer klockrent med ALEF:s vision: Vuxna som kan läsa, skriva och
räkna och därmed tar kontrollen över sina liv, såväl socialt som ekonomiskt,
genererar egna inkomster, utkräver sina rättigheter och fullgör sina
skyldigheter samt deltar i beslutsfattande inom familjen, lokalsamhället och
på nationell nivå.

http://admin.getanewsletter.com/t/pm/2122398781462/


Vill du läsa mer om ALEF:s strategi? Nu ligger vårt strategidokument på hemsidan
www.alef.org under fliken dokument.

Här visar en grupp några kolbriketter som de tillverkat av hushållsavfall, ett extremt
miljövänligt bränsle som man kan sälja och tjäna pengar på. 

Ebola-information
Ebola är en av världens farligaste
sjukdomar. Epedemin i Nordkivu-
provinsen i Kongo-Kinshasa har
nu börjat sprida sig söderut till den
provins där ALEF-projektet pågår
bland bushifolket. Nu förbereder
vår partnerorganisation ADECK en
informationskampanj. 

En liten broschyr om sjukdomen ska skapas och spridas till alla gruppdeltagare och
andra. Samma information ska sättas upp på projetets alla anslagstavlor. Man ska
också köpa in utrustning för handtvätt till alla grupper. 

I Nordkivu har det varit svårt för vårdpersonal att nå ut med hjälpen. Rykten har gått
att de i själva verket vill skada människor, att de kidnappar de sjuka, osv. Vi hoppas
kunna hjälpa till att skapa förtroende för vårdpersonalen genom att informationen
går ut i kanaler där man redan har byggt upp tillit. Om den som man redan litar på
säger att man kan lita på vårdpersonalen så kanske man vågar göra det. 

ALEF:s grundare jubilerar
Hélène Boëthius, ALEF:s grundare och
verksamhetsansvariga, fyllde 65 år
häromdagen. Hon har inte för avsikt att lämna
ALEF än på några år, men för att fira
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födelsedagen har en insamling gjorts bl.a. på
facebook. I skrivande stund har det kommit in
29 644 kronor. En del av de pengarna ska gå
till ebola-informationen. Dessutom har vi
redan köpt in en elektrisk häftapparat till vår
partnerorganisation i Togo och Benin. De
trycker alla sina böcker själva. Men att häfta
ihop dem för hand är väldigt tungt för ryggen.
Två medarbetare har fått ryggbesvär. Med
den nya maskinen kan man trampa lätt på en
pedal, och vips så blir boken hophäftad. 

Första seminariet i Etiopien
Den 21 september tar Hélène Boëthius flyget till Addis Abeba tillsammans med Moa
Blomberg och Margareta Långbacka Walker.

Vi ska tillbringa 3 veckor i staden Adama. Där ska vi arbeta med en grupp personal
från Oromia Education Bureau, för att förbereda en första årskurs i läsning och
skrivning på språket afan oromo. Det finns flera miljoner vuxna analfabeter som har
afan oromo som modersmål. Under ett andra seminiarium i januari - februari
hoppas vi slutföra kursmaterialet.

Det här är ALEF:s första samarbete med en statlig myndighet, och känns fantastiskt
spännande. Det finns redan ett statligt program för läsundervisning för vuxna, men
man har kommit fram till att det fungerar dåligt, och därför vill de testa ALEF:s
metod. De glada damerna nedan är deltagare i det nuvarande programmet. 
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