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Nieuwsbrief 2 van 2016 

 
 
Beste IAAR-sympathisant 
 
Het congres van PRH-International in Bordeaux gaf ons de kans 131 PRH-
vormingswerkers uit 27 landen te ontmoeten. Op deze manier kwamen de projecten 
die we met IAAR ondersteunen dichterbij, dankzij het direct contact met de betrokken 
vormingswerkers.  
 
We beginnen bijgevolg met enkele algemene indrukken van het congres: 
 
  
1. HET CONGRES VAN PRH-INTERNATIONAL VAN 15 TOT 31 MEI 2016  

 
Het congres had als algemeen thema: “ De wereld ontmoeten – diversiteit opent 
deuren”.  
Tijdens meerdere bijeenkomsten was er aandacht voor:  
- uitwisseling van ervaring,  
- diepere kennismaking met de eigenheid van de verschillende culturen,  
- analyse van nieuwe uitdagingen voor de PRH-missie in de wereld, 
- het vinden van evenwicht tussen strategische keuzes en lokale ontwikkeling.  
- onderzoek en nieuwe nascholingen voor de vormingswerkers 
- richtlijnen voor effectieve resultaten 
- nieuwe wetenschappelijke ontwikkelingen die belangrijk zijn voor de PRH-vorming 
  

   
   Het decor in de congreszaal en een groepsfoto 

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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Van links naar rechts boven: vormingswerkers uit  Argent inië, Jacinthe en Hélène uit  
Congo, Stef en Hendro uit  Indonesië 
Van links naar recht onder: een werkvergadering, Maurice en Béatrice uit  Benin  met 
Ievgenii uit  Ukraine, Ouahiba en Nassima uit  Algerije met Jeanne-Marie uit  Frankrijk 
 
Naast de ondersteuning voor de aankoop van vliegtickets voor sommige 
vormingswerkers (zie IAAR-brief 1 van 2016), gaf IAAR een extra financiële steun van 
14.676 EURO voor verblijfskosten van vormingswerkers uit het Zuiden. 
Deze hulp maakte mogelijk dat minstens twee vormingswerkers per land konden 
aanwezig zijn en PRH in hun land vertegenwoordigen. 
 
We openden er ook een IAAR-winketje dat veel bijval kreeg bij de aanwezigen. Vooral 
de producten uit Afrika en Azië werden sterk gewaardeerd. Sommige medewerkers 
van IAAR schonken voor deze gelegenheid zelfgemaakte producten zoals handtasjes, 
een bedsprei in patchwork, keramiek, … en het was ook een kans om de initiatieven 
van IAAR beter te leren kennen. 
 

   
 Het IAAR-winket je 
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2. PROJECTEN IN DE KIJKER 
 

2.1. Begeleiding van schoolkinderen in Cotonou (Benin) 

In steden zoals Cotonou bedraagt de schooluitval in het basis en secundair 
onderwijs 28%. Verwaarlozing, kinderprostitutie en jeugddelinquentie komen vaak 
voor. 
De PRH-ploeg in Cotonou wil met een nieuw initiatief deze situatie helpen 
ombuigen. 
Op woensdagnamiddag en zaterdagvoormiddag zullen er buitenschoolse 
activiteiten georganiseerd worden waar kinderen van 8 à 15 jaar gevolgd worden 
bij hun schoolwerk en hun persoonlijke ontwikkeling. De bedoeling is hen te 
motiveren, hen sterker en weerbaarder te maken en hun interesse en 
verantwoordelijkheidszin aan te wakkeren. 
1800 kinderen en adolescenten uit Cotonou en omgeving zullen uitgenodigd 
worden.  
 
De rekrutering van de begeleiders zal gebeuren in samenspraak met de 
schooldirecties en de Sociale Centra van de staat (CPS-Centres de Promotion 
Sociale) 
 
De begeleiders krijgen een aangepaste opleiding: huiswerkbegeleiding, 
groepswerk, opvang in geval van verwaarlozing, mishandeling, (seksueel) misbruik, 
puberteitscrisis, enz...  
 
De PRH-vorming neemt in deze opleiding een belangrijke plaats in. De begeleiders 
doorlopen een vormingsplan met verschillende PRH-cursussen over 3 jaar.  
Met de cursus ‘Wie ben ik’ bijvoorbeeld leren ze hun eigen capaciteiten en sterke 
punten kennen en ontwikkelen. Ze krijgen meer inzicht in de benadering van 
dergelijke jongeren en in hun specifieke behoeften zodat ze zich gezien en 
gewaardeerd gaan voelen. Ook maken ze kennis met de principes van de 
hulpverlenende relatie om aangepaste hulp te bieden aan deze kwetsbare 
kinderen.  
 

          
 
Links: vorming en info voor de moeders van de leerlingen 
Rechts: een PRH-cursus voor de begeleiders



160823 Nieuwsbrief 2 van IAAR 2016  4 

 
2.2. Vorming van medewerkers en vormingswerkers in Congo 

 
Terwijl de andere projecten in Congo verder doorlopen, werden van 12 tot 24 juli met 
de hulp van IAAR in Kinshasa meerdere cursussen gegeven aan vormingswerkers, 
toekomstige vormingswerkers en medewerkers: 

Mijn lichaam en mijn groei als persoon 
Openheid op ervaringen van t ranscendentie 

  Promotie en verkoop 
Een zelfstandige en commerciële act iviteit opbouwen 

Sommige PRH-medewerkers hebben de aspiratie om vormingswerker te worden. 
Hiervoor hebben ze een vormingstraject te doorlopen over meerdere jaren. 
Twee onder hen zijn hun laatste opleidingsjaar begonnen zodat ze in het najaar van 
2017 vormingswerker kunnen worden.  
 

   
 

        
 
De medewerkers organiseerden en begeleidden met succes een PRH-info waar een 
twintigtal universiteitsstudenten op afkwamen.  
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2.3. Vorming van medewerkers en vormingswerkers in Tanzania 
 
Aansluitend op de vorming in Kinshasa had van 27 juli tot 8 augustus met de hulp van 
IAAR een gelijkaardig vormingsprogramma plaats in Dar Es Salaam in Tanzania: 
 

Een ontmoetings-en infodag voor de vrienden van PRH 
De cursus : Verdieping in de PRH-analysemethode 
De cursus : Internpersoonlijke relat ies en essent iële verbondenheden 
Algemene vergadering voor de vormingswerkers 
 

    
 De medewerkers uit  Dar Es Salaam en Arusha 
 

  
 

 

z. Rita en z. Archangela ijverig 
met de picknick t ijdens een 
verlofdag 

 
en even ijverig om nieuwe 
vormingsprogramma’s te 
leren 
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3. EEN OPMERKELIJK INITIATIEF MET KINDEREN VAN 12 JAAR 

Bart, één van de IAAR-medewerkers in V laanderen kon de kinderen van de 
vormselcatechese motiveren geld in te zamelen voor het project voor 
straatkinderen in Kinshasa. 
 
Hij kon hen boeien met een dia montage over deze kinderen en het project. 
Zij schonken vrijwillig een deel van het geld dat zij naar aanleiding van hun vormsel 
ontvingen. 
 
In een mailtje schreef Bart: ‘ Zopas nog een envelopje binnengekregen van een 
vormeling die niet op de viering aanwezig kon zijn, maar toch nog een bijdrage 
voor de st raatkinderen in Kinshasa wou leveren. Het meisje schonk 70€ van haar 
geschenkengeld bij haar vormsel.  
Ontroerend hoe een kinderhart  zo geraakt kan zijn en solidair wil zijn! ‘ 

 

   

Links: Bart  aan het werk 
Rechts: de kinderen die wenskaarten schreven voor de begeleiders van dit  project. 
Deze wenskaarten werden meegenomen naar Kinshasa en er dankbaar onthaald! 

 
Dank zij dit initiatief en de vele andere kleine en grotere geldstortingen, kan IAAR  
gevolg geven aan de vragen die ons via PRH-International bereiken. 
 
Onze solidariteit maakt hen sterk!  
 
Uw steun voedt ons enthousiasme! 
 
 

  

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

