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Vår partnerorganisation i Kongo är nu i full gång 
med att starta 20 nya grupper i Sydkivuprovinsen. 

För någon vecka sedan kom slutrapporten för 2017.   
19 grupper genomfördes med totalt 421 deltagare.  

Projektledaren Marc Kashera berättar hur kursen på-
verkat deltagarna:  

 Vid kursens början kom 90% av deltagarna till 
gruppmötena barfota och i smutsiga kläder. Vid 
kursens slut var det bara 5% som hade smutsiga 
kläder, och alla hade skor.  

Det här återspeglar inte bara att man fått det ekono-
miskt bättre, utan också att deltagarna fått en ny syn 
på sig själva. När självkänslan växer blir man mer 
mån om hur man ser ut och hur man uppfattas av 
andra. 

 Vid kursens början hade 90% av deltagarna barn i skolåldern som inte gick i skolan. Vid kur-
sens slut gick alla deltagarnas barn i grundskoleåldern i skolan.  

När mammorna lär sig att läsa och skriva förstår de hur viktig skolan är för barnen. Samtidigt får de 
bättre ekonomi genom att tillämpa det de lär sig under kursen; de tjänar mer pengar, och de blir 
bättre på att få dem att räcka.  

 De flesta kvinnorna brukade laga maten tidigt på dagen och låta den stå framme tills mannen 
kom hem för att äta. Nu säger 80% av deltagarna att de serverar maten varm och nylagad. 

Att förändra matvanor brukar anses som det svåraste man kan göra; det visar att vår partnerorgani-
sation har byggt upp ett stort förtroendekapital bland deltagarna. När man serverar maten nylagad 
är den godare och mer näringsrik. Man undviker också att det blir bakterier i maten som orsakar 
dysenteri och andra sjukdomar.  

Under december gjorde ALEF en särskild insamling, ”Tusen hundralappar till Kongos kvinnor” för 
detta projekt. Många av er som får detta brev gav generösa gåvor. Totalt var det inte mindre än 
160 olika personer som satte in gåvor. Flera gav betydligt över 1000 kr. Slutresultatet blev 90 700 
kronor, ett fantastiskt resultat. Vi har också fått ett generöst bidrag från Kyrkornas second hand i 
Mariestad, varav 100 000 kr går till projektet i Kongo. Vi behöver samla in ytterligare ca 90 000 kr 
under året för att genomföra de 20 grupperna som börjar nu. Skicka gärna en gåva på swish 123 
900 2171 eller pg 90 02 17-1. 
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På söndag 28 januari reser ALEF:s ordförande Hélène Boëthius till Entebbe i Uganda, där hon tillsam-

mans med partnerorganisationen CACI under tre veckor ska gå igenom och revidera alla lektionsplaner 

och läroböcker för de tre årskurserna. Därefter fortsätter hon till Bukavu i Kongo för att göra samma sak 

där med vår partnerorganisation ADECK. Sedan har våra två partnerorganisationer alla läromedel de be-

höver och välutbildad personal med flera års erfarenhet som kan driva projekten vidare. 

Det gör att ALEF nu kan börja samarbeta med nya partners i nya språk och folk. Redan i april börjar vi ett 

nytt projekt i en annan del av jättelandet Kongo-Kinshasa. Längst i väster, i provinsen Kongo Central ta-

lar man språket Kikongo. Här ska vi göra nya läromedel för den första årskursen. Partner är en organisat-

ion som kallar sig Folkets Skola i byn Mukimbungu. De har kontakt med fyra av Equmeniakyrkans för-

samlingar i närheten av Linköping. De är ansvariga för finansiering och administration av projektet. ALEF 

går in som expert på att ta fram läromedel och för att utbilda projektpersonalen i att använda metoden 

och läromedlen.  

Vi hoppas kunna ta med en eller två praktikanter från Sverige, som ska lära sig att tillämpa ALEF:s me-

tod. Personerna vi söker ska brinna för folkbildning; de bör tala och skriva franska, engelska och 

svenska. Hör av dig till helene@alef.org om du är intresserad eller kan tipsa om någon som är lämplig. 

Mot nya mål 

Vi växer så det knakar 
Under ALEF:s första år satt vår ordförande Hélène ofta ensam på kontoret dagarna i ända. Nu är det liv 

och rörelse. En rad volontärer kommer och går. Här är några som är där varje vecka: 

Halina Hylander har ansvar för att registrera gåvor och skicka tackbrev till givare. Hon kommer att öka 

sin arbetstid till sex timmar i veckan, och kommer att få fler uppgifter. Du kan maila till henne på 

halina@alef.org  

Catrin Scherman Würtz jobbar med olika kontorsgöromål, databaser och inköp.  

Lars-Åke Davidsson är föreningens kassör och sköter betalningar och kontering av kostnader.  

Kenneth Rönnquist ser till att datorer och skrivare fungerar som de ska och mycket annat.  

Vi har flera andra som kommer och hjälper till med olika saker som just de är duktiga på. Kanske du 

också vill hjälpa till med något några timmar i veckan? Hör av dig i så fall!  

ÅRSMÖTE  

Lördagen den 7 april klockan 15.00 kallas alla 

ALEF:s medlemmar till årsmöte på Tempus 

studenthem i Åkeshov, Bärnstenssalen. Alla 

är välkomna, även icke medlemmar. Anmälan 

till info@alef.org  

NYTT TELEFONNUMMER 

Vi har nytt telefonnummer. Du kan nu ringa till 

oss på 072-341 56 15. Om ingen svarar kan du 

maila till helene@alef.org eller info@alef.org 

eller skicka ett sms. Hélène kan nås på 070-630 

44 55 när hon är i Sverige. 


