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Nieuwsbrief 1 van 2016 

 
 
 
Beste IAAR-sympathisant 
 
Onze groep groeit en raakt anderen!  
 
Wij beginnen met wat Fernando uit Spanje stuurde na de laatste nieuwsbrief: 
 
 
“Ik heb zojuist de laatste IAAR-brief gelezen en ik ben geraakt en verwonderd door zoveel 
solidariteit in kleine dingen. Deze solidariteit trekt mij aan: kleine bijdragen, kleine initiatieven 
en creaties die in dienst staan van het leven en leven in mensen wekken. We zijn onooglijk 
klein…wat we kunnen doen is kleinschalig, maar juist dat geeft mij vandaag vreugde en 
stimulans om te helpen met kleine diensten, met kleine bijdragen, met kleine initiatieven die 
het eenvoudige kleine leven stimuleren.  
Dank zij al deze kleine dingen, waar niets of niemand superieur is maar essentieel, gaan wij 
samen vooruit en werken wij mee aan een betere wereld.  
Laat ons onze bijdrage leveren, met kleine dingen, laat ons luisteren naar ons wezen en het 
delen met anderen!” 
Fernando 
 

 
 
1. EEN OVERZICHT VAN FINANCIELE STEUN AAN DE PROJECTEN IN 2015 

Algerije 
Aankoop vliegticket Frankrijk-Algiers € 253,50 als ondersteuning van de vorming 
aan de vormingswerkers en toekomstige vormingswerkers in Algerije. 
 
Benin  
Ondersteuning van de plaatselijke  
projecten: €1.500, 00 
Ondersteuning van de vorming van de 
vormingswerkers en een vliegticket Frankrijk- 
Cotonou: € 1497,50  
 
Congo  
€13 601,37 (3 computers, 25 matrassen, containerverzending matrassen en tafels  
en stoelen, hulp aan de drie projecten, vliegtickets) 
Voor deze doelstellingen ontvingen we €10 001,89 aan bijzondere giften. 

Hoe kan U IAAR steunen ? 
- Met lidgeld : 10 euro per jaar 
- Een eenmalige of regelmatige schenking 

waardoor U automatisch lid wordt, 
- Een legaat 

 
bankrekeningnummer : 
IBAN:  BE 757 33034737851   

 BIC: KREDBEBB 
IAAR  - 2000 Antwerpen: 

 
Leden ontvangen automatisch de nieuwsbrief. 
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Indonesië 
Aankoop van boeken van PRH-International: € 245,43  
 
Tanzania  
Vliegtickets België- Zuid-Afrika en verblijfskosten voor vorming van medewerkers 
en vormingswerkers in Dar Es Salaam: € 1 621,37  
 
PNG 
Ondersteuning plaatselijke projecten: €1 500,00 
 
Zimbabwe  
Project ingediend bij de stad Antwerpen voor de vorming van de Musasa-
vrouwen (slachtoffers van huiselijk geweld) € 3 792,00  
 
Zuid-Afrika 
Vliegtickets België-Zuid-Afrika voor vorming aan medewerkers en vormingswerkers 
in Johannesburg: €1 618,86  
 
Congres van PRH-International van mei 2016 
Aankoop van vliegtuigtickets naar Bordeaux voor maximum 2 personen uit de 
volgende landen: Benin, Congo, Chili, Tanzania, Ukraine, Zuid-Afrika voor een 
totaalbedrag van € 10 326,38 
Dit geld werd verzameld met bijzondere giften die voor deze doelstelling gestort 
werden. 

 
2. TWEE PROJECTEN IN DE KIJKER 

 
Zimbabwe –Musasa project  
 

     

« Tijdens de workshops ontdekte ik dat ik het erg vind te zien dat andere vrouwen lijden 
onder het misbruik door de man met wie ze trouwden. 

Wat mij het meest geraakt heeft, is de ontdekking van mijn wezen. Ik heb mijzelf in het 
verleden onrecht aangedaan. Ik heb mogelijkheden om naar het lijden van anderen te 
luisteren en hen te helpen hun verdriet te overwinnen. 
In deze workshop heb ik leren kijken naar mijn verleden en heb geleerd hoe mijzelf te 
helpen als ik triestig ben.  Ik kan nu juiste beslissingen nemen door naar alle dimensies van 
mezelf te luisteren. » 
 
Tropia, Zimbabwe 
  

Drie van de slachtoffers van huiselijk 
geweld die dank zij het Musasa 
project vorming krijgen. Nadien 
geven ze de vorming zelf aan 
anderen  door.  
 
Dit project werd door Els 
aangevraagd bij de stad Antwerpen 
(België) 
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« Het is noodzakelijk om regelmatig tijd te nemen om naar ons wezen te luisteren... naar de 
gewaarwordingen die meekomen, zodat we er in contact mee blijven. In het wezen 
ervaren we kwaliteiten en mogelijkheden die bepalen wie we zijn. We hebben er 
aandacht aan te besteden omdat het ons helpt onszelf beter te kennen. Bijvoorbeeld ik 
ben misschien een goede kok of een goede raadgever, maar als ik meer over mezelf te 
weten kom, zal wat ik doe meer van mezelf zijn en minder kunstmatig lijken. 
Ik voel de noodzaak mezelf nog beter te leren kennen zodat ik me meer bewust word van 
mijn grenzen en ik beslissingen neem, die rekening houden met mezelf, zonder me 
overdreven zorgen te maken over anderen. 
Ik heb ook geleerd dat mijn lichaam ook aandacht nodig heeft. We hebben de neiging 
om het te misbruiken en het te behandelen als waardeloos. Ik heb geleerd dat ik voor mijn 
lichaam moet zorgen, omdat het van belang is, en helpt maken wie we zijn. 
Ik kwam in contact met mijn verleden en ik denk dat ik degene was die me belette te 
bereiken van wat ik wilde, maar na deze workshop heb ik aanvaard hoe het gelopen is. Ik 
kan nu verder gaan. 
Ik voel me zeer tevreden en weet nu veel van mezelf.  
Leven op een positieve manier geeft me grote voldoening. » 
 
Shariah, Zimbabwe  
 

 
Algerije: nieuw project  
 
De ondersteuning van IAAR aan Algerije dient voor de vorming van 
vormingswerkers en medewerkers. Zij betalen voor hun vorming volgens hun 
inkomen en de geldende tarieven in hun land maar kunnen onmogelijk 
daarbovenop vliegtickets en verblijf betalen van de vormingswerkers uit Frankrijk 
die hen hierbij ondersteunen. IAAR neemt de extra kosten op zich. 

 
« Ik heb de vorming in de PRH-hulpverlenende 
relatie (VPBG) op mij genomen in Algerije. Sinds 
negen maanden begeleid ik twee groepen van 
zes personen en help hen observaties maken. 
Begin november heb ik de cursus gegeven die 
het vormingsprogramma van twee jaar inleidt.  
  
Ik zal er nadien terugkeren om de volgende 
modules te begeleiden. Aanvankelijk dacht ik 
dat het mogelijk zou zijn dit alles via Skype te 
doen maar de verbindingen zijn zo slecht dat het 
onmogelijk is.  Ik moet dus ter plaatse gaan.  
De vorming duurt twee jaar en bestaat uit drie 
modules van twee dagen per jaar. Ik zal met mijn collega kijken of het mogelijk is het in 
twee modules van drie dagen te doen. 
 
Ik beleef hier veel vreugde aan, ik voel me echt in mijn sas als ik dit kan doen. » 
Jeanne-Marie, vormingswerker uit Frankrijk 
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3. IAAR ONTVING EEN DUO-LEGAAT 
Iedereen uit om het even welk land, kan aan IAAR een legaat toekennen.  
 
Wie in België woont, kan IAAR een deel van zijn/haar erfenis schenken door 
middel van een duo-legaat.  
Een duo-legaat is een formule waarbij in een testament de ene begunstigde (in 
dit geval IAAR) een legaat krijgt op voorwaarde dat hij de successierechten van 
de andere begunstigde betaalt. Zo kan iemand 
bijvoorbeeld een deel van zijn erfenis aan één of 
meerdere personen schenken, zonder dat deze zelf 
successierechten hoeven te betalen. Dit kan enkel 
op voorwaarde dat het deel dat overblijft voor IAAR 
nog voldoende groot is.  
 
Een oud PRH-vormingswerker uit België en grote 
sympathisant van IAAR, Toon Cornelis, is overleden 
op 7 juli 2015 en schonk een duo-legaat aan IAAR. De erfopvolging is officieel 
toegekend aan IAAR en bestaat uit een onroerend goed (een appartement) dat 
verkocht dient te worden en waarin ook nog twee andere schenkingen vervat 
zitten.  
 
Wij zijn Toon heel dankbaar dat hij ook na zijn dood IAAR wilde blijven steunen en 
op die manier nog veel voor mensen kan betekenen.  
Wij zullen erop toezien dat het geld de bestemming krijgt die hij wenste. 
 
Indien U over de mogelijkheid van een legaat (of duo legaat als u in België 
woont) meer informatie wenst, neem gerust contact op met 
magda.uyttersprot@prh.be 
 
 

4. NIEUW INITIATIEF 
Twee van de IAAR-medewerkers uit Nederlandstalig België die allebei in Congo 
geweest zijn kunnen ‘ingehuurd’ worden om te spreken over hun ervaringen en 
de projecten die IAAR er steunt. 
 

 
Wens je een boeiende avond of namiddag voor je vereniging, groep, congregatie...? 
IAAR biedt twee mogelijkheden aan onder de titel: 
 
“Bericht uit Kinshasa: een ervaring van internationale solidariteit” 
 
Kinshasa is een chaotische grootstad met een massa problemen. Toch bestaan in die stad 
eilandjes van hoop en solidariteit. Dat hebben Lutgart Rens en Bart Buyle ervaren tijdens 
hun verblijf in Kinshasa met PRH.  
 
Ze volgden gedurende twee weken PRH-cursussen samen met Congolese en Vlaamse 
deelnemers en bezochten enkele projecten in verband met gezondheid en opvoeding.  
 

mailto:magda.uyttersprot@prh.be
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U kunt kiezen: 
 

1. Vanuit haar ervaring brengt Lutgart een getuigenis voor diverse groepen. Daarbij 
nodigt ze ook de aanwezigen uit om stil te staan bij hun eigen kijk op internationale 
solidariteit en om die eventueel te verfijnen.  

 
2. Bart zoomt in op de situatie van straatkinderen. Aan de hand van een PowerPoint 

en filmfragmenten brengt hij de levensomstandigheden in Kinshasa levensecht 
nabij zodat deelnemers een goed begrip krijgen van de moeilijkheden en 
uitdagingen waar mensen dagelijks mee kampen. Maar evenzeer wordt de 
levenskracht en-vreugde van deze mensen sterk in de verf gezet en die werkt 
aanstekelijk…   
 

 
 
De uiteenzetting richt zich zowel tot volwassenen als tot kinderen vanaf het zesde 
leerjaar. 

 
Praktisch: De activiteit duurt ongeveer anderhalf uur.   
 
Lutgart en Bart begeleiden de activiteit gratis, in een straal van ongeveer 80 km rond hun 
woonplaats. (Voor Lutgart is dat Zandhoven. Bart woont in Wetteren)  
 
Van de organisator wordt een bijdrage voor de IAAR gevraagd. Voor meer info en 
afspraken:  
 
bart.buyle@prh.be  
lutgart.rens@prh.be tel. 03 484 69 05 
 
 
 
De financiële steun en de vorming die wij ondersteunen en verzekeren is slechts 
mogelijk dank zij jullie allen!  
 
Heel hartelijk bedankt voor elke hulp, klein of groot.  
Samen maken wij hen sterk!  
 

  

Magda Uyttersprot,  
Voorzitter  
www.iaar.eu 
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