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JULEN ÄR INTE INSTÄLLD!

Kanske kommer ordet INSTÄLLT att bli årets ord 2020. Det här året har inte
liknat något annat. Men vi kan trösta oss med att julen inte går att ställa in.
Annorlunda kanske den blir, men inställd blir den inte. 

En av de viktigaste sakerna med julen är att det är en tid att tänka på andra. Vi visar
omsorg, vi hör av oss, vi ger julklappar och skickar hälsningar. Vi äter gott
tillsammans med släkt och vänner. Och allt utom möjligen det sistnämnda kan vi
faktiskt fortfarande göra.

Vad kan då passa bättre än att samtidigt visa omtanke om en närstående
och någon som finns långt borta?

ALEF har tagit fram ett fint gåvobevis som du kan köpa och ge bort. Du kan få det
som tryckt kort med kuvert eller som pdf-fil via mail. 

Priset är 200 kr plus porto. 5-9
kostar 150 kr styck.10 eller fler
kostar 100 kr styck. Mot
portokostnad skickar vi dem
gärna direkt till mottagaren med
ditt namn i kortet.

Beställ senast 4 december via
mail till info@alef.org  eller
telefon 072-341 5615. Vi bifogar
faktura.

JULINSAMLING
TILL UGANDA
I år går behållningen från vår
julinsamling till vårt projekt i
Uganda.

Trots nedstängningar och
hungersnöd har vår
samarbetspartner CACI startat 54
studiegrupper med ca 1000
deltagare. Kurserna avslutas i
februari 2021. Att projektet blir
flera månader längre än planerat
pga pandemin innebär ökade
kostnader med ca 85 000 kr. De

https://gansub.com/t/pm/4430362221523/
mailto:info@alef.org


Utbildningsprogrammet omfattar tre
kurser. I den här gruppen i årskurs tre
har de just börjat läsa sig läsa
engelska texter. Engelska är officiellt
språk i Uganda, och för att klara sig i
samhället behöver man kunna läsa och
förstå lite engelska. 

Många av dem som deltar i kurserna
har flytt till huvudstaden Kampala på
grund av olidliga hemförhållanden. De
här två tonårstjejerna flydde från
misshandel och fattigdom i sina
hembyar. Efter att har lärt sig
läsa,skriva och räkna i kurserna har de
kunnat skaffa yrkesutbildning och jobb.

pengarna hoppas vi samla in i
december. 

PROJEKTET I UGANDA
ALEF-gruppen har för många varit en räddningsplanka i en svår tid. Deltagare har
startat olika projekt för att försörja sig när jobben plötsligt upphörde i maj.

Vår partnerorganisation CACI just börjat utbilda gruppledare när restriktioner
infördes pga pandemin. Många förlorade sin inkomst, svälten bredde ut sig. Då
kunde CACI dela ut mat till behövande tack vare generösa gåvor från ALEF:s
givare.

I juli-augusti kom 54 studiegrupper igång med drygt 1000 deltagare. Nu rapporterar
CACI att kurserna till och med går bättre än vanligt. Under nedstängningen läste
mammor i ALEF-böckerna med sina barn som var hemma från skolan. De
samtalade med barnen om texterna som de brukar göra i kurserna, och många
startade små projekt, t.ex. att odla grönsaker i plastbunkar och säckar. Nu tar
mammorna barnen till hjälp med att lära sig bokstäverna. Både barnen och
föräldrarna lär sig bättre, och kommer varandra närmare. 

Eftersom grupperna kom igång sent kommer de att pågå till slutet av februari.
Detta, samt myndigheternas krav på små grupper och munskydd, handtvätt osv, gör
att kostnaden för årets grupper blir högre än beräknat.

Vi behöver samla in ytterligare 85 000 kr för att täcka kostnaden. Det är bara
85 kr per kursdeltagare. Kan du ta ansvar för en eller flera? 

Swish 123 9002171, plusgiro 90 02 17-1, bankgiro 900-2171

ALEF får bidrag från stiftelser

De senaste veckorna har vi fått en rad glädjebesked. Först fick 50 000 kr från
Svenska Frälsningsarmén för vårt projekt i Togo. Därefter fick vi veta att vi ska
få 40 000 kr från Heléne Hjärpes stiftelse HEAL för projektet i Sydkivu i
Kongo. Och så kom det stora glädjebeskedet att vi för 2021 får 800 000 kr
från Irstadska stiftelsen. 



Det här betyder att vi vet att vi klarar budget för detta år, och vi har en rejäl
grundplåt för nästa år. Men vår totala budget för 2021 kommer att landa
någonstans runt 3 miljoner kronor. Så varje gåva, liten eller stor, är
välkommen. 
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