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NÖDINGE. Det återstår 
ett halvår till avresan, 
men nu är biljetterna 
bokade.

Fyra ungdomar från 
Ale kommer att delta 
när YEE, en entrepre-
nörsutbildning för unga, 
genomförs för andra 
gången i Botswana.

– Jag tvekade inte en 
sekund när jag fi ck er-
bjudandet, säger Qadir 
Akbari.

Sedan 2001 har Ale kom-
mun drivit sin internationel-
la entreprenörsutbildning, 
YEE, Unga entreprenörer 
i nya Europa. Deltagarna 
har varit ungdomar i ålder 
17-24 år från åtta olika eu-
ropeiska länder. 2010 och 
2012 genomfördes utbild-
ningen med stöd av Sida 
även i Moldavien. Förra året 
exporterades konceptet till 
en ny kontinent, Botswana i 
sydafrika. Så ska också ske i 
november detta år.

– ICLD (Sida), Interna-
tionellt centrum för lokal 
demokrati, har fått upp ögo-

nen för vad utbildningen 
kan medföra. Att lära den 
afrikanska befolkningen att 
tänka lite mer kreativt och 

entreprenöriellt är en priori-
terad fråga och därför var de 
positivt inställda när Botswa-
na visade intresse. I projektet 

ingår också ett utbyte mellan 
kommunledningen i Ale och 
Botswana, berättar projekt-
ledare Kjell Lundgren när 

de fyra aleungdomar som nu 
får chansen att delta i utbild-
ningen informerades.

– Det här blir en resa som 

ni på många sätt aldrig kom-
mer att glömma. Miljön där 
ni bor och genomgår utbild-
ningen skiljer sitt vitt från 
det vi är vana från i Sverige. 
Det blir många spännan-
de, stimulerande och fas-
cinerande möten med nya 
människor, en exotisk natur 
och ett rikt djurliv.

Batoul Raad, Tobias 
Dahlgren, Lina Askne och 
Qadir Akbari har fått möjlig-
heten att resa med på även-
tyret.

– Det ska bli så roligt. Vil-
ken chans, säger Batoul och 
Tobias fyller i:

– Det blir ett minne för 
livet!

Förutom fyra ungdomar 
från Ale medverkar 16 per-
soner från Namibia och Bot-
swana i utbildningen som 
kommer att ledas av profes-
sor Roger Mumby-Croft 
och Dennis Larsen som 
2001 var en av utbildningens 
pionjärer.

Under de 13 år som ut-
bildningen har arrangerats 
har deltagarna givit snittbe-
tyget 4,8 på en femgradig 
skala. Förhoppningsvis ska 
en vetenskaplig utredning 
genomföras om vad YEE har 
betytt för de som har deltagit 
under årens lopp.

Lyckligt lottade. Ale kommun skickar fyra ungdomar till entreprenörsutbildningen YEE i Botswana i november 2014. Från vänster: 
Qadir Akbari, Batoul Raad, Tobias Dahlgren och Lina Askne.
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– Utsedda att medverka i entreprenörsutbildningen YEE
Fyra aleungdomar till Botswana
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Det är vi
som är
Axelssons!
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da

Underbar tomt 
med sjöutsikt!

Uppskattar du naturen och tystnaden men vill ändå ha 
nära till service? Drömmer du om att bygga ditt egna 
hus? Nu har vi äran att erbjuda en fantastiskt tomt precis 
invid Vimmersjön i Nödinge i naturskönt område. 1 km till 
bussen och 3,5 km till Ale Torg. 

Pris 725.000:- som utgångspris. 
Ring för mer information.

 

Fräsch 1:a med 
inglasad balkong!

som är renoverat och lägenheten är i bra skick i övrigt. 

ekonomi. Fiber indraget. Endast 15 min till Göteborgs 
central. Nära naturen och centrum. Vån. 5/5, hiss. 32 

Pris 450.000:- som utgångspris. 

 

Högt och fritt 
läge!

Välkommen till detta hus med perfekt lantligt läge strax 

hobby och förvaring. Ett mycket prisvärt och trivsamt 
boende på landet. Välkommen  72+68 kvm. 

Se gärna våra samtliga 76 objekt på  
vår hemsida: axelssonsfast.se


