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Verksamhet 
Föreningen har förlängt räkenskapsår med tre månader, från starten i oktober 2016, fram till 
slutet av 2017. Under den perioden har vi stöttat följande projekt:  
 

 
 
Nabuyanja grundskola på landsbygden i Butleja distriktet i östra Uganda 
– inköp av övningsböcker inför slutproven i avgångsklasserna (årskurs 
sju) i alla ämnen – engelska, matematik, natur och samhällskunskap. Ett 
år senare kunde skolan visa upp de bästa resultaten bland de ca hundra 
skolorna i distriktet.  
Bokhjälpen har bidragit med 3 072 Kr. 

 
 
 

ALEF – Bekosta två av ALEF:s studiegrupper 
hos Ifefolket i Benin i Östafrika. 
Studiegrupperna har samlats två gånger i 
veckan och varje deltagare får läroböcker och 
bredvidläsningsböcker. Grupperna leds av en 
person från byn, som fått lära sig ALEF:s 
speciella metod för att lära sig skriva, läsa och 
räkna. En erfaren handledare kommer på 
moped en gång i månaden för att vara med på 

en gruppsamling och försäkra sig om att allt går som det ska och att deltagarna hänger med 
och lär sig. Bokhjälpen har bidragit med 15 000 Kr.  
 
 
Läs-och skrivundervisning, 2 timmar två ggr i veckan för 
en grupp på ca 25 kvinnor i Butleja distriktet i östra 
Uganda. Förutom att kvinnorna lärt sig skriva, läsa och 
räkna har gruppen stärkt deras självkänsla och ökat 
gemenskapen i byn. Bokhjälpens stöd gick till frukost 
under lektionstimmar.  
Bokhjälpen har bidragit med 3 000 Kr. 



 
Evenemanget Världens längsta bokbord i Stockholm, 
augusti 2017 - Bokhjälpen bjöd in ALEF och Books to 
Uganda till att dela bokbordet. Det blev ett bra tillfälle att 
sprida information om våra föreningar och om det stora 
behovet av stöd till alfabetiseringsprojekt.  
 
 

Sedan december 2017 får Bokhjälpen stöd från internetföretaget Bokbörsen, 
en köp- och säljsajt för nya och begagnade böcker. Säljare på 
www.bokborsen.se erbjuds att ge ett stöd med en krona för varje såld order 
och får då den fina ikonen vid sina annonser. Det kostar ingenting extra för 
Bokbörsens köpare, men säljaren och Bokbörsen skänker varsin krona för 
varje ny order och med det stödet kan vi nå ännu fler behövande. 

 
Under året har föreningen utvecklat en hemsida, en facebooksida, skaffat Swish och utformat 
informationsmaterial. 
 
 
 
Medlemmar  
Föreningen hade vid starten oktober 2016 fem medlemmar och vid slutet av år 2017 fem 
medlemmar och två stödmedlemmar. 
 
Möten 
Styrelsen har under hösten 2016 samt 2017 haft nio möten. Vi har haft gäster från olika 
organisationer som berättat om sina verksamheter inom utbildning och bistånd.  
Hélène Boëthius från ALEF berättade i oktober 2016 om ALEF:s metod och om föreningens 
arbete i Togo, Benin och Uganda.  
I april 2017 berättade Monika Zak om föreningen Libros arbete i Guatemala, Honduras och El 
Salvador.  
I maj 2017 berättade Cissi Söderlund och Eva Färjsjö om den ideella föreningen Books to 
Uganda.  
I augusti 2017 träffades Lotta och Magda Korotynska. Magda berättade om biblioteksbåten i 
Laos som drivs av CLI (Community Learning International).  
 
Slutord 
Föreningen Bokhjälpen startade hösten 2016 och vi har lärt oss mycket på vägen. Nu när 
formerna för verksamheten börjar sätta sig känner vi tillförsikt om att vi även fortsättningsvis 
kan stötta intressanta projekt som ligger i linje med våra intentioner. Stor del av vår tid går åt 
till att hitta de rätta projekten och följa hur de utvecklas. Under 2018 fortsätter vi vårt 
spännande arbete och vi utökar det till projekt i nya världsdelar.  


