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

6 april 2021

Kvinnorna drar det tyngsta lasset och det
kortaste strået

Överallt i världen hamnar kvinnor och flickor ofta i underläge. När pojkarna
får gå i skolan får flickorna hjälpa till i hemmet. När männen lämnar byn för att
söka arbete blir kvinnorna kvar och tar hand om barnen och brukar jorden.
När livet blir outhärdligt flyr pappa och mamma biter ihop och ser till att
familjen kan överleva. 

Det är de starka och modiga kvinnorna, de som lämnades ensamma, som får
återupprättelse och egenmakt genom ALEF:s kurser. 

SE VÅR NYA FILM PÅ YOUTUBE: EGENMAKT I KONGO
I territoriet Walungo i Sydkivu i Kongo-Kinshasa lämnar männen sina byar för att
arbeta i coltan- och guldgruvorna. Ett livsfarligt och underbetalt arbete. ALEF:s
partner ISF har nyligen avslutat 3 studiegrupper i årskurs 1 där. Klicka här för att se
filmen från en av grupperna och hör om hur Rosine har råd att betala skolavgifterna
för sina småsyskon. 

I maj ska alla deltagarna börja i den andra årskursen, och lära sig de fyra
räknesätten, och hur de kan tillämpas på vardagens alla räkneproblem.

Vill du bidra till att Rosine och hennes kompisar får lära sig matte?

Swisha en gåva till 123 9002171 och skriv "egenmakt" som meddelande. 

Sabine väljs till ordförande

I Togo har vår partner ACATBLI just avslutat första delen av årskurs 3 för 121
studiegrupper. 2400 deltagare har läst längre texter på modersmålet, och

https://gansub.com/t/pm/5227260223689/
https://youtu.be/lPh4Ku-J60s


samtidigt lärt sig att tyda och använda de olika dokument på franska som de
stöter på i vardagen. De har också lärt sig fransk konversation. 

Fyrbarnsmamman Sabine Atsogbon i Datcha deltog i kursen. Tack vare att
hon kan läsa, skriva och räkna och dessutom pratar lite franska blev hon vald
till ordförande för ett kvinnokooperativ. Kvinnorna tillverkar "gari" av manioc.
Vill ni veta hur man gör garipulver finns en instruktionsfilm här. (Filmen är inte
gjord av ALEF:s partners.) 

    

Nu är de 121 grupperna redo att fortsätta
med nästa del av kursen. ALEF har sökt
ett bidrag på 800 000 kr från en stiftelse,
och väntar på svar. Blir svaret positivt,
eller om vi hittar en annan givare, kan
grupperna få lära sig hur man driver
kooperativ, hur man återställer förstörd
jord, hur man odlar soja och hur man
föder upp höns. 

(bilden föreställer en annan mamma i Togo)

ANNET SKRATTAR ÅT MINIRÄKNAREN

Annet 45 år har nyligen avslutat årskurs 3
i byn Ndejje i ALEF-projektet i Uganda 
Redan under årskurs 1 hade hon börjat
återförsälja träkol, med ett startkapital
på 70 kronor. Med hjälp av sin
gruppledare kunde hon året efter ta ett
lån på 450 kr från ett sparkooperativ som
hon var med i. Nu fick hon lära sig lite
matte och kunde räkna ut hur mycket hon
tjänade med hjälp av en minräknare. Nu
har Annet gått ut årskurs 3, och har
betalat tillbaka sitt lån. Idag skrattar hon
åt att hon aldrig hade sett en miniräknare
förrän hon gick med i ALEF-gruppen. 

Vill du vara med och bidra till att ge fler kvinnor egenmakt?

Swisha till 123 900 2171

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

Skriv "egenmakt" i meddelandet.

https://youtu.be/rwRzp1hbn0Q
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