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Fira Mamma!

I söndags firade vi mors dag. Alla ni som får det här mailet har haft eller har
en mamma. Många av er är själva mammor, eller är gifta med en mamma. Hur
relationen till mamma såg eller ser ut kan variera. Men för de allra flesta barn
är mamma en av de viktigaste personerna i livet. 

I ALEF-grupperna är majoriteten av deltagarna mammor. När en mammas liv
förändras påverkas även barnen. I det här brevet lyfter vi fram några exempel
på hur barns liv påverkas genom ALEF:s projekt. 

Collette i Mbonobono slår läraren i räkning

Collette är en 28-årig flerbarnsmamma som deltar i en studiegrupp i
Sydkivuprovinsen i Kongo-Kinshasa. Hennes hemby heter Mbonobono. 

När Collette precis hade börjat lära sig matte i ALEF-gruppen kom hennes
son hem från skolan en dag och var ledsen. Han hade blivit underkänd i ett
prov. För att bli godkänd måste man ha minst 50 poäng av 100 möjliga. 

Hans mamma tog provet och satte sig ner och räknade ihop poängen. Det var
51! Raskt stegade Collette iväg till skolan och letade upp läraren. Hon möttes
av ett gapskratt. "Du är analfabet och ska lära mig att räkna!". 

Men en mamma ger sig aldrig. Collette hotade med att gå vidare till rektorn,
med det rättade provet som bevis. Ryktet spred sig snabbt i Mbonobono, och
snart pratade alla om analfabeten som kunde räkna bättre än läraren. 

Collette fick ett brådskande budskap från läraren: "Jag godkänner din son på
provet, om du bara får folk att sluta göra narr av mig!" 

https://gansub.com/t/pm/5341609461851/


NU LÄSER MAMMORNA TERMINSBETYGEN

I Togo har vår partnerorganisation 121
studiegrupper med 2400 deltagare. De
har just avslutat första delen av kursen,
där de får lära sig att tyda dokument och
skyltar på franska som de stöter på i
vardagen. Ett viktigt dokument är barnens
terminsbetyg. Vilka ämnen har barnet
läst, och vad fick de för betyg? 

Nu kan mammorna tyda betygen, och vet
om det går bra eller dåligt för barnen.
Resultatet är enastående. Rektorer och
skolledare rapporterar att antalet barn
som slipper gå om en årskurs minskat
radikalt. Men inte bara det. Dessutom har
antalet barn som alls går i skolan ökat,
och närvaron på lektionerna är högre. 

Herr Madrass
En text i läroboken för tredje kursen i
projektet i Sydkivu i Kongo-Kinshasa
handlar om hur man gör en madrass.
Tidigare köpte de som hade råd
importerade skumgummimadrasser i
stan för nästan en tusenlapp - dyrt för
den som knappt har mat för dagen.
De som inte hade råd sov på en tunn
bastmatta på jordgolvet, som inte
bara är hårt, utan dessutom ofta kallt
och fuktigt. 

Men nu får mammorna i ALEF-grupperna lära sig att sy egna madrasser av gamla



säckar, och stoppa dem med torrt gräs. Kostnaden är ett par tior. Nu sover
hundratals barn bättre om natten. 

När vår projektledare Marc Kashera besöker byarna dansar barnen runt honom och
ropar: "Herr Madrass, Herr Madrass!"

På bilden ALEF:s grundare Hélène Boëthius

TACK ELLEN!
Nu är vårterminen slut, och vår praktikant Ellen Bäcklén har dragit vidare till nya
äventyr. Hon har varit en fantastisk resurs på kontoret, och har bl.a. systematiserat
och organiserat hela ALEF:s bildarkiv, layoutat ett informationshäfte om ALEF, letat
finansiärer, deltagit i möten och seminarier och mycket annat. Och så har hon gjort
en film: Se den HÄR! 

Ge chansen till fler mammor att förändra livet för sina barn!

Swisha till 123 900 2171

eller sätt in en gåva på pg 900217-1 eller bg 900-2171. 

Skriv "Mammor" i meddelandet.

www.alef.org

info@alef.org

www.facebook.com/adultlearning

https://www.linkedin.com/company/alef-sweden
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