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Nieuwsbrief 2 van 2015 

Beste IAAR-vrienden, 
 
“A journey of a thousand miles begins with a single step”, schreef Eibhlin over haar 
marathon voor PNG.  Jullie Individuele en gezamenlijke initiatieven laten ons meer en 
meer toe projecten op langere termijn te voorzien en meer solide hulp te bieden. 
 
Wij willen er jullie laten in delen en van harte danken voor de steun! 
 
1. We beginnen met een aanbod: de winkel bij jou thuis op aanvraag!  

Vrienden van IAAR bezorgden ons heel wat gratis materiaal om te verkopen ten 
voordele van IAAR. Daarom doen wij via deze brief een oproep: zie jij het zitten om 
bij jou thuis of bij één of ander feest of evenement in je buurt het IAAR–winkeltje op 
te stellen en aan te bieden? 

Het gaat over een valies met goedkope juweeltjes, sjaals, doeken, schrijfboekjes, 
schrijfgerief, wenskaarten, kleine prullaria uit landen van het Zuiden en door de 
mensen zelf gemaakt die te koop aangeboden worden vanaf € 2. 

Giften kunt U storten op het 
bankrekeningnummer van 
IAAR  
2000 Antwerpen 
IBAN: BE 757 33034737851  
BIC: KREDBEBB 
 
Vergeet je lidmaatschap niet te storten! 
Het bedraagt minimum 10 euro per jaar. 
 

een voorbeeld van een winkeltje van Lutgard in Buggenhout… 
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Het mag een éénmalig initiatief zijn dat wat geld in het laadje brengt voor IAAR 
maar vooral ook mensen vrijblijvend informeert over het bestaan van IAAR en 
welke acties door IAAR gesteund worden.  

Spreekt zo’n initiatief je aan en wil je bij jou thuis of in je buurt het mini-winkeltje 
opstellen, neem dan contact op met: 

- Voor Vlaanderen, met Els van Waes of Joost Van Bouchaute : els.vwaes@prh.be  
joost.vanbouchaute@hotmail.com 

- Voor Franstalig België en Brussel met Lise Vanbaelen : lise.vbaelen@prh.be 
- Voor Nederland met Helma de Hoop: helma.dehoop@prh-nederland.nl 

Eén van hen bezorgt je de nodige informatie en het materiaal. 

 

2. Intensieve training voor de Musasa-vrouwen dank zij de steun van de stad 
Antwerpen 

Els, de verantwoordelijke van de werkgroep IAAR-Vlaanderen, nam het initiatief 
een project in te dienen bij de stad Antwerpen met als doel intensieve vorming aan 
te bieden voor de Musasa-groep (vorming voor mishandelde vrouwen) in 
Zimbabwe.  
 
Met medewerking van Bernadette, de verantwoordelijke in Zimbabwe en de 
trekker van dit project werd het vormingsprogramma goedgekeurd, dat loopt over 
1 jaar.  
Hieronder volgt de beslissing die IAAR ontving van de stad Antwerpen: 

 
Het college van burgemeester en schepenen besliste op 5 december 2014 om u een 
subsidie toe te kennen van 3.792,00 euro voor uw ontwikkelingsproject in het Zuiden. U 
ontvangt deze subsidie voor het project “Empowerment van vrouwen die slachtoffer 
zijn van verkrachting, misbruik en (huiselijk) geweld” in Zimbabwe, op basis van het 
positieve advies van de jury. De stad stort het bedrag op het rekeningnummer BE75 
7330 3473 7851.  
 
De jury vond het moeilijke thema binnen uw project erg relevant, zeker in een land als 
Zimbabwe waar heel weinig donors actief zijn. Bovendien lag de focus op vorming en 
het ontwikkelen van een eigen potentieel zodat men effectief terug kan participeren in 
de maatschappij. 
 

  
 
Het is een intensief vormingstraject dat twee groepen verantwoordelijken 
doorlopen, zodat zij nadien zelf in staat zijn een kort basisprogramma aan anderen 
door te geven. 
 
Bernadette en Dawn, de vormingswerkers in Zimbabwe geven deze vorming. Zij 
staan in nauw contact met Els zodat een uitgebreid verslag naar de stad 
Antwerpen kan gaan met een nauwkeurige omschrijving van het hele project en 
voldoende fotomateriaal als bewijs van reëel werk voor het ontvangen bedrag.  

mailto:els.vwaes@prh.be
mailto:joost.vanbouchaute@hotmail.com
mailto:lise.vbaelen@prh.be
mailto:helma.dehoop@prh-nederland.nl
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3. Marathon voor PNG 
 
Eibhlin, een sportieve vormingswerker en coördinator van PRH in Ierland nam deel 
aan een marathon om een reis te helpen betalen voor een vormingswerker uit  
Papua New Guinea zodat deze kan deelnemen aan het internationaal PRH-
Congres in Bordeaux in mei 2016.  

 

Zij trainde hiervoor meerdere maanden…en zo ontving IAAR  € 750 sponsorgeld ! 

De tweede groep die deze vorming 
ontving in 2015 
 

“Ik liep een fantastische marathon. Ik legde 
de 26,2 mijlen af en stopte niet van de start 
tot de finish…!” 
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4. Congoreis juli 2015 

Met 5 IAAR-medewerkers en twee vormingswerkers verbleven we twee weken in 
het PRH-vormingscentrum in Kinshasa. 
 
Het werden twee intense vormingsweken met allerlei contacten en kennismaking 
met de lopende projecten. 
 
De vijf medewerkers volgden elk twee cursussen. Er was keuze tussen: 

- twee driedaagse vormingsprogramma’s voor PRH-medewerkers: 
Promotie en verkoop van vorming – 8 deelnemers, gegeven door Maarten 
Wat mij hindert in mijn relatieleven – 12 deelnemers, gegeven door Magda 
 

- vier cursussen aan in totaal 47 deelnemers:  
Wie ben ik?, twee groepen, met Maarten en Jacinthe 
Het leven in mij en wat het belemmert, met Hélène 
Verdieping in de PRH-analysemethode, met Magda 

 
Samen met de vormingswerkers en de deelnemers aan de cursussen konden we 
genieten van de stevige tafels en stoelen die we gratis van de school  Regina Pacis 
in Hove kregen en met een container lieten verschepen in november 2014. Wie ter 
plaatse logeerde sliep op een van de 25 nieuwe matrassen die we aankochten 
met bijzondere giften en die begin juli aangekomen waren. 

 

 

Op de foto links de groep PRH-
medewerkers in Congo – juli 2015 
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Hierna wat Lutgard en Magda ons graag delen over hun eerste Congo-ervaring. 

 
« J' ai un rêve d'un monde.... » Dit was het slotlied van vandaag.  
Het is dat wat we hier in Congo een beetje waarmaken. De droom om samen de wereld 
beter te maken. En het begint bij onszelf. Ieder persoon op de wereld kan helpen de 
wereld leefbaar te maken. 
 
Hier in Congo zijn veel jonge mensen met heel wat capaciteiten en een vuur voor PRH. 
Het samen cursus volgen, ook al is de taal verschillend, het geeft eenzelfde voldoening 
als wanneer ik hier cursus volg. Het geeft dezelfde verbondenheid. Het laat dezelfde 
gratuite Liefde in mij groeien die ik ook hier beleef. Ook hier wordt hulp gevraagd en 
hulp geboden. 
Ik zie na 4 dagen cursus mensen openbloeien. Het is zoals hier in 
België. Het is alleen op een andere plaats in de wereld. 
 
Ik voel dankbaarheid van de mensen hier. Dankbaar omdat wij 
hier zijn, omdat wij hen aanmoedigen om door te gaan. 
Dankbaar om de nieuwe uitdagingen. 
Ik voel ook een dankbaarheid in mij omdat ik hier in hun land 
aanwezig mag zijn. Omdat ik deelgenoot mag zijn van hun leven. 
Ik mag delen in wat zij beleven en meemaken. Ik mag binnen 
kijken in hun wereld, hoe zij wonen. En dat raakt me.  
Ik voel schroom in mij om te kijken. Ik kom op hun terrein.  
Ik voel respect voor hen. Respect en verwondering voor hun creativiteit, doorzetting, 
solidariteit, voor een niet aflatend geloof op een betere toekomst voor hun land. 
 
Ik geloof en hoop met hen mee. Ik geloof dat zij met de PRH-vorming zeker stappen in 
de goede richting zetten. 
 
Lutgard Doms 
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“Ik heb in Congo mooie menen leren kennen en ik ben onder de indruk van hun zijn. 
Mooie, intelligente, positief ingestelde, moedige mensen die samen willen werken aan 
groei. Die zich wensen te ontplooien om mee te kunnen bouwen aan een betere 
toekomst voor hun land. 
 
De savoir-vivre en het solidariteitsgevoel is er enorm groot.     
 
Zo is er ‘mama Romanie’, PRH-medewerkster die 10 kinderen 
die op straat leefden, in haar woning heeft opgenomen en 
samen vormen ze een gezin. Deze kinderen krijgen een warm 
nest en de mogelijkheid tot studeren en zich realiseren. 
 
Andere medewerkers, Felly en Jean-Baptiste helpen vrienden 
wanneer die het erg nodig hebben, zowel emotioneel als in 
de mate van het mogelijke, ook materieel, ook al hebben ze zelf weinig. 
Hun inzet, gedrevenheid, moed en solidariteit hebben op mij een grote indruk gemaakt. 
“ 
Magda Voorhoof. 
 

 

5. PRH in Oekraïne 

In Oekraïne is één PRH vormingswerker actief, Eugène.  Hij woont momenteel in 
Spanje, maar blijft voor Oekraïne werkzaam en reist drie maal per jaar naar Kiev om 
de PRH-vorming verder te zetten. Hij zet het werk verder van May Healy die 
overleden is, maar die een legaat aan IAAR naliet om de PRH-vorming in Oekraïne 
verder mogelijk te maken na haar dood. Dat legaat zit in een afzonderlijk fonds 
‘Oekraïne’ en gebruiken we vooral om de vorming te bekostigen van Eugène 
zodat hij ondanks de moeilijke politieke situatie in Kiev zijn werk kan verder zetten en 
ook mensen kan helpen die weinig of geen middelen hebben. 

Dit zijn foto’s van de twee cursussen die Eugène laatst gaf in Kiev, in een 
appartement door May ingericht en dat zij aan Eugène nagelaten heeft om er 
vorming te kunnen geven. 

 

Zo werken we bescheiden maar met veel enthousiasme verder voor meer 
ontwikkelingskansen voor velen. 

 
Magda Uyttersprot, voorzitter 
www.iaar.eu 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.iaar.eu&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHdm4twYqdLLb00Cm1lx-W-4d5yTg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.iaar.eu&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHdm4twYqdLLb00Cm1lx-W-4d5yTg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.iaar.eu&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHdm4twYqdLLb00Cm1lx-W-4d5yTg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.iaar.eu&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHdm4twYqdLLb00Cm1lx-W-4d5yTg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.iaar.eu&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHdm4twYqdLLb00Cm1lx-W-4d5yTg

