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Nu har kurserna kommit igång i Kongo och Uganda. De första 
rapporterna från våra partners kom i mitten av april. 

När det var dags för slutprov i november förra året var det en del av delta-
garna som blev rädda. Något sådant hade de aldrig varit med om. En hel 
del fegade ur, och höll sig undan. Andra blev för nervösa, och misslyckades 
i provet.  

Så när vi träffades för att pla-
nera årets verksamhet beslöt 
vi att ge en kort repetitionskurs 
för alla som inte klarat provet. 
Sedan fick de försöka igen.  

Detta blev populärt. För två av 
våra partners i Kongo steg pro-
centen som nu får fortsätta till 
årskurs två från ca 60% till 
över 80%. I Uganda är det nu 
231 av de 290 från förra årets 
kurser som fortsätter med mat-
ten i årskurs 2.  

Dessutom har alla startat lika många nya kurser i årskurs ett som förra året. 
Exakt hur många deltagare vi har totalt blir inte klart förrän till nästa brev. 
Men det är i alla fall nästan dubbelt så många som förra året. Hade vi haft 
mer pengar hade det kunnat bli tredubbelt så många.  

Förutom matte, läsning och skrivning, innehåller varje lektion ett tio minu-
ters pass där man får öva sig på ett andra språk. I Uganda är det engelska 
som är det naturliga andraspråket för lugandatalare. De älskar sin korta 
muntliga konversationsövning. I en av grupperna har de nu helt slutat att 
hälsa på varandra på luganda. De säger nu ”Hello, how are you? Nice to 
meet you”  när de samlas till sina lektioner två gånger i veckan.  

I Kongo är det swahili som är 
andra språk i regionen. Eftersom 
de flesta deltagarna redan pratar 
lite swahili, och språket stavas 
likadant som deltagarnas mo-
dersmål mashi, får de läsa ett 
par korta meningar på swahili i 
slutet av varje lektion. På så sätt 
upptäcker de att om man väl kan 
läsa, kan man läsa alla språk 
som man kan tala. Det ska bli 
spännande att höra om den 
enkla övningen räcker för att de 
ska börja läsa på swahili.  

Full fart i Kongo och Uganda 
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Gåvorna ökar 

Under de första måna-
derna i år har det kom-
mit in 10-15 000 kr i må-
naden på vårt 90-konto. 
Det är autogirogåvor, 

medlemsavgifter, kort-
försäljning och gåvor. 
En ökning mot förra 

året på över 100%! Vil-
ken glädje att se att in-
tresset och förtroendet 
för vårt arbete växer.  

Nej från stiftelser 

Å andra sidan har vi fått 
nej på flera ansökning-

ar till olika stiftelser. 
Vårt arbete passar inte 
deras målsättning, eller 
pengarna räcker inte. Vi 
väntar på svar från två 
håll, men de har inte 

kunnat ge besked var-
ken om tidsram, belopp 

eller kriterier.  

Det är alltså gåvor från 
er som får detta brev 
som är vår största in-
komstkälla nu. Vill Du 
ge ett enstaka bidrag, 

eller betala medlemsav-
giften på 300 kr, använd 

vårt plusgiro:  

Pg 90 02 17-1  

Du kan också bli auto-
girogivare med valfritt 

belopp. Maila din 
adress så postar vi 

blanketten. 

 



 KÖP VÅRA FINA KORT 

Våren är här, med sol, fester, examen, bröllop. Nu kan Du 

ladda upp med ALEF:s fina gratulationskort, som finns i tre 

varianter:  

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

2: TACK! Som tack 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. 

3: VARMT GRATTIS! (samma text som tackkortet, 100 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.  

Vi har tidigare berättat om att många av grupperna i Uganda och Kongo börjat spara pengar till-

sammans, för att kunna investera i gemensamma projekt, eller ge lån åt varandra för olika ända-

mål. I flera grupper har man dessutom börjat med olika småföretag, ibland i smågrupper, eller ett 

projekt där alla i gruppen deltar. I en grupp i Uganda började man tillverka kolbriketter av banan-

skal. De ger billigare bränsle, vilket i sin tur gör att man har råd att koka dricksvattnet, vilket gör 

att barnen håller sig friskare. Dessutom säljer de kolbriketterna och får lite inkomster.  

I en annan by började de göra olika sorters hantverk. De tog dit en person som lärde dem att 

väva gräs och fibrer, och började tillverka mattor och väskor. Nu har de öppnat ett eget mark-

nadsstånd på en större marknad, där de turas om att sälja sina produkter.  

Fyra kvinnor i en by slog sig ihop och 

öppnade en liten butik. I samma by bör-

jade fyra andra kvinnor köpa och torka 

småfisk tillsammans, fisk som de sedan 

mal och säljer som barnmat och hönsfo-

der.  

En förutsättning för att de ska kunna 

sköta sina småföretag är att de kan hålla 

ordning på ekonomin, vilket i sin tur för-

utsätter kunskaper i läsning, skrivning 

och matematik. Ganska många av lekt-

ionerna i årskurs två handlar just om 

småföretagande.  

Småföretagande växer fram ur kurserna 
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