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Smågrupper börjar samlas i Togo

Idag kom ett glädjande mail från Togo. Av de 70 studiegrupper som hade kommit
igång med mattekursen när allt stängdes ner i mars, startade drygt 50 grupper upp
under förra veckan, och de återstående börjar denna vecka. Varje grupp har 20
deltagare, men för att inte bryta mot reglerna samlas man nu i små grupper med
max 10 personer. Alla är ivriga att få komma igång och fortsätta lära sig. De hade
hunnit till lektion 15 av 40 när allt stoppades.

Vilken glädje att de nu får kunskaper i matte som gör det möjligt att skapa en liten
marginal i ekonomin, så man klarar en kris bättre. Kriser är det gott om i detta karga
land, där för mycket eller för lite regn ofta förstör tillgången på mat för ett helt år.
Coronaviruset har inte nått vårt projektområde i form av smittade eller avlidna.
Däremot har prishöjningar och restriktioner i resande och möjligheten att mötas i
grupper slagit hårt mot ekonomin och det civila samhället. 

Till varje studiegrupp ska nu en
vattenhink och en flaska flytande
tvål inköpas, så att alla som deltar
kan tvätta händerna före och efter
lektionen. Det kan ju förebygga
smitta av många olika slag, inte
bara coronaviruset. 

Vi hoppas nu att även våra partners
i Uganda och Sydkivu i Kongo-
Kinshasa snart ska kunna starta
upp sina studiegrupper.  Där hade
inga grupper hunnit börja när
restriktionerna infördes, och
eftersom de delvis arbetar i
stadsmiljö kan det dröja lite längre
innan det är möjigt att komma
igång. 

Nödhjälpen
Vi är enormt tacksamma över det
fantastiska gensvar vi mötte när vi vädjade
om extra gåvor för att dela ut matpaket till
365 särskilt drabbade familjer i Uganda,
Kongo och Togo.

Vi har fätt in 95 000 kr i gåvor från
enskilda, ett bidrag på 25 000 kr från
Irstadska stiftelsen och ett på 29 000 kr

http://gantrack.com/t/pm/3303150337156/


från DEAR Foundation. Därmed har
vi kunnat skicka ut sammanlagt 150 000
kronor till alla tre länderna. De har redan
börjat distribuera maten. I Uganda och
Kongo görs två utdelningar, i Togo tre.

Vi behöver samla in ytterligare 30 000 kr för
att man ska kunna göra den andra
utdelningen i Kongo. Sedan hoppas vi att
restriktionerna ska lyfta, och att de nya
skördarna ska bli klara, så matpriserna
sjunker tillbaka till normala nivåer, och
lantbrukarna kan äta av sina egna skördar.

Det går fortfarande bra att bidra på swish 123
9002171 eller pg 900217-1. Skriv "mat" i
meddelandet. Vi har valt att inte använda
pengar som getts till projekten för
matutdelningen. 

NYA HEMSIDAN ÄR FÄRDIG!

ÄNTLIGEN! ALEF:s nya hemsida är nu färdig och publicerad. Vi säger ett varmt
tack till Moa Blomberg som gjort ett fantastiskt arbete med att göra en helt ny
hemsida, med ny och fräsch layout och massor med ny information om ALEF.
Resultatet hittar ni på www.alef.org. 

Vi vill gärna veta vad du tycker om hemsidan. Gå in och titta runt och skicka oss
ett mail från hemsidan. Vad är bra? Vad är mindre bra? Vad fattas? Vad skulle du
vilja veta som inte står? Är det svårt att hitta viss information? Berätta vad du tycker.
Bland alla som mailar oss under sommaren, fram till 15 augusti, kommer vi att lotta
ut ett antal blomstercheckar som en vän till ALEF donerat. 

 

TACK OCH LYCKA TILL!
Tyvärr var hemsidan det sista som Moa gjorde i sin tjänst för ALEF. När
coronakrisen kom märktes det direkt på ALEF:s intäkter, och vi insåg att vi inte
längre har råd med två anställda på kontoret i Sverige. Moa slutar därför sin tjänst
den sista maj. Hon har gjort en fantastisk insats under sitt halvår som praktikant och
sitt år som deltidsanställd. STORT TACK Moa, och lycka till i framtiden! 

http://www.alef.org/
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