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Årets första bidrag på 10 255 kr, gick till Laos och bokbåtarna på Mekongfloden som drivs av 
CLI (Community Learning International). Båtarna fyller en viktig funktion för de drygt 100 
byarna som bara kan nås vattenvägen, på båtarna finns ”bokkassar” som lämnas i byarna och 
regelbundet byts ut. I oktober gav vi ytterligare ett bidrag på 11 030 kr, Bokhjälpens bidrag 
gav CLI möjlighet att köpa in fler bokkassar och därmed nå ännu fler byar. 
 

Bokhjälpen har stött föreningen ALEFs studiegrupper 
hos Ife-folket i Togo-Benin, Östafrika. 
Studiegrupperna samlas två gånger i veckan och leds av 
en person från byn som kan ALEF:s speciella metod för 
att lära ut förmågan att skriva, läsa och räkna. En erfaren 
handledare kommer en gång i månaden för att försäkra 
sig om att allt går bra och att deltagarna hänger med och 
lär sig. Bokhjälpen har bidragit vid två tillfällen med 
10 000 Kr och 15 000 kr.  
Bokhjälpen har även bidragit till ALEFs 
alfabetiseringsgrupper i Uganda med 10 000 kr. 
 



 
 
I mars åkte den ideella föreningen Books to 
Uganda till Mityana i centrala Uganda. Där 
delade de bland annat ut övningsböcker i skolans 
kärnämnen som Bokhjälpen vid två tillfällen 
bekostat inköpen av med 4 000 kr och 8 000 Kr. 
Övningsböckerna ger grundskoleeleverna större 
chanser att klara de nationella proven och öka 
möjligheterna att få fortsätta studera.  
 
 

 
 
 
I Butleja distriktet i östra Uganda har vi 
stött läs-och skrivundervisning, 2 timmar två 
ggr i veckan för en grupp på ca 25 kvinnor. 
Förutom att kvinnorna lärt sig skriva, läsa 
och räkna har gruppen stärkt deras 
självkänsla och ökat gemenskapen i byn. 
Vid två tillfällen har Bokhjälpens bidragit 
med totalt 6 000 kr till frukost under 
lektionstimmar.  
 
 

 
I nordvästra Guatemala, på gränsen till Mexiko, ligger Mayaindianbyn Yalambojoch.  På 80-
talet förföljdes och mördades många ur ursprungsbefolkningen, nu är byn återuppbyggd och 
flera svenska organisationer, skolor samt volontärer har under åren varit engagerade i 
Yalambojochs öde. Bokhjälpen har bidragit med 5 000 kr till byns bibliotek för inköp av nya 
böcker.  
 



 
Friends of Kabondo är en svensk ideell förening med syfte att bedriva utvecklingsprojekt i 
byn Kabondo i västra Kenya. Föreningen arbetar långsiktigt för att förbättra villkoren socialt 
och ekonomiskt för invånarna, bland annat för de många föräldralösa barnen i 
byn. Bokhjälpen stödjer biblioteksverksamheten i Kabondo och har under året bidragit med 
10 000 och 3 000 kr till boklådor som nu cirkulerar bland förskolorna i området.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Vision For All är en svensk biståndsorganisation 
som grundats av optikern John J. Godoy. 
Grundtanken är att förmågan att läsa och skriva är 
viktig för att individen ska kunna utvecklas och 
kunna delta i det demokratiska samhället. Hösten 
2018 reste VFA för första gången till Nepal, vilket 
Bokhjälpen stöttade med 10 000 kr. På bilden köar 
människor till syntest. 
 
 
 
 
 

 
I slutet av året bidrog Bokhjälpen med 10 000 kr 
till biblioteket i Gwanda, en fattig gruvstad i 
Zimbabwe. Vi stödjer bokinköp och 
förberedelserna inför ett översättningsevent från 
engelska till lokala språk. Eventet kommer gå av 
stapeln under mars 2019. Texterna som ska 
översättas är tänkta för nybörjarläsare och har sin 
grund i södra Afrikas Kultur och är alla utgivna 
utan copyright vilket gör det möjliga att till en låg 
kostnad översätta och trycka böckerna.  
På bilden syns bibliotekets läshörna för barn. 



 
 

Under året har stödet från Bokbörsens säljare och Bokbörsen stadigt ökat. 
Sedan december 2017 kan säljare på www.bokborsen.se ge oss stöd och får 
då ikonen till höger 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 stötta ännu fler projekt som verkar 
för att människor ska kunna lära sig att läsa, skriva och räkna. 
 

 
I augusti deltog Bokhjälpen i evenemanget Världens längsta bokbord i Stockholm, vi bjöd in 
ALEF och Books to Uganda och det blev ett bra tillfälle för att sprida information om våra 
föreningar och behovet av stöd till alfabetiseringsprojekt i många av världens fattiga länder.  
Under året har Bokhjälpen regelbundet uppdaterat hemsidan, facebooksidan, och skaffat 
instagram samt utformat informationsmaterial och skyltar. 
 
Medlemmar  
Föreningen hade vid starten oktober 2016 fem medlemmar och vid slutet av år 2018 sex 
medlemmar och en stödmedlem. 
 
Möten 
Styrelsen har under 2018 haft sex styrelsemöten. Vi har haft gäster från olika organisationer 
som berättat om sina verksamheter inom utbildning och bistånd. 
I mars hade vi gäster från Sri Lankas Barns vänner och Elsa Nilsson och Mats Andersson 
berättade om olika projekt i Sri Lanka. 
I april besökte Ingrid Ödman oss och berättade om föreningen "Friends of Kabondo" 
verksamhet med att bygga upp bibliotek med boklådor till förskolor i Kabondo i västra 
Kenya. 
I juni berättade Lenuta Davidsson från Vision for all om föreningens engagemang.  
Till samma möte kom också Cissi Söderlund och Carin Sundell från Books to Uganda som 
berättade om sin senaste resa och diskuterade eventuellt samarbete med Vision for all, nästa 
gång de reser till Uganda.  
Under hösten deltog medlemmar från Bokhjälpen i en arbetskväll på optikerhögskolan för 
Vision for all.  
I oktober 2018 kom Kersti Palmberg och berättade om sitt engagemang i Zimbabwe och 
biblioteket i Gwanda samt planeringen inför kommande översättningsevent av texter till 
lokala språk.  
Under hösten träffade vi även Torsten Jansson, Monika Zak och Per Bylund som berättade 
om föreningen Libros arbete i Guatemala.  
 
Slutord 
Föreningen Bokhjälpen startade hösten 2016 och vi har undan för undan byggt upp kontakter 
med intressanta projekt som på olika sätt arbetar för alfabetisering. Vi stöttar projekt på 
gräsrotsnivå där vi regelbunden får återkoppling kring hur verksamheten utvecklas, tveka inte 
att kontakta oss om du känner till något projekt som ligger i linje med våra intentioner: 
info@bokhjalpen.se 


