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- Een legaat
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IBAN: BE 757 33034737851
BIC: KREDBEBB
IAAR - 2000 Antwerpen:
Leden ontvangen automatisch de nieuwsbrief.

Nieuwsbrief 1 van 2017
Beste IAAR-sympathisant
2016 was een druk jaar in en voor IAAR. Hieronder een verslag van verschillende acties
in willekeurige volgorde.
1. IAAR HEEFT EEN VERNIEUWDE WEBSITE IN VIJF TALEN!
Bezoek onze nieuwe website op www.iaar.eu in 5 talen: Nederlands, Frans, Engels,
Spaans en Italiaans.

Van harte dank aan Kris die de website gratis in een nieuw kleedje stak en dit met de
medewerking van Bart, Lutgart, Els,
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2. STEUN AAN PRH IN ZUID-AFRIKA
Zuid-Afrika is een uitgestrekt land met een roerende geschiedenis en met vele
gezichten: de overweldigende natuur, het contrast tussen arm en rijk, de verschillende
bevolkings-groepen die naast elkaar leven en op zoek zijn naar een beter
samenleven…
De PRH-vormingswerkers trachten er hun weg in te vinden en staan ter beschikking van
iedereen maar zetten zich vooral in voor de armen.

De mensen in de townships rond Johannesbrug vragen veel van hun aandacht.
Werkloosheid, gebrek aan scholing en bijgevolg geweld, misbruik, verslaving en gebrek
aan middelen beheerst er het leven. Zij die vormingskansen krijgen worden zich bewust
van hun talenten en eigenwaarde, nemen andere initiatieven en worden voortrekker
voor anderen.
IAAR steunde bijgevolg de opleiding en de bijscholing van de vormingswerkers via een
tiendaagse opleiding over communicatie, promotie en ondernemen in hun
samenleving. Volgend jaar zal een nieuwe collega, Mkheseni, et vormingsteam
versterken.
PRH in Zuid-Afrika beschikt over zo goed als geen middelen. Wie hen graag wil steunen
kan dit doen door een overschrijving op de rekening van IAAR met de vermelding: PRH
in ZA.
3. DE EQUIPE IN HAITI MAAKT HET GOED
Met de steun van IAAR hadden de PRH-vormingswerkers
(Micheline, Jean-André en Ninon) in Haiti een intense
werk-en vormingstijd van 9 tot 20 november 2016,
inbegrepen twee cursussen voor hun publiek.
Haiti gaat nog gebukt onder de gevolgen van de
aardbeving van 2010. Micheline schreef hierover : Dit
gebeuren heeft ons allen diep geraakt. Nochtans heeft
het Haitiaanse volk ons eens te meer zijn moed, zijn levenslust, zijn veerkracht, zijn
vindingrijkheid laten zien. Een steuntje in de rug volstaat om deze ramp te overleven
want dit volk wil leven!
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Wij willen hen dan ook graag blijven steunen zodat zij hun missie te midden van de
allerarmsten kunnen waarmaken.
4. EEN ECHO UIT KINSHASA
Het is evident dat velen onder ons met Congo begaan zijn en dit land willen blijven
steunen.
Een bericht van Jacinthe in oktober, de verantwoordelijke van PRH in Congo spreekt
voor zich. Wij willen het met jullie delen.

« Persoonlijk stel ik het goed, gezien onze context, maar sinds jullie vertrek in
juli, zijn er een hele serie jonge mensen die sterven en die in betere
omstandigheden minstens langer zouden leven.
Laatst zijn ook aan aantal ex-straatkinderen die terug verenigd werden met
hun familie na opvang in het Centrum, teruggekeerd naar de straat.
Veel jongeren kunnen niet studeren en zullen analfabeten zijn in deze 21ste
eeuw. Er is te weinig en te trage vooruitgang voor de meerderheid van de
bevolking en dat brengt ernstige gevolgen mee op lange termijn. We lopen
gevaar voor een generatie mentale debielen als gevolg van gebrek aan
voldoende evenwichtige voeding.
Mijn grootste pijn is van dit alles getuige te zijn en mij onmachtig te voelen tegenover een
overvloed aan noden. Er zijn perioden dat ik hiermee sterk geconfronteerd word en soms blijf
ik met veel moed doorgaan maar er zijn ook momenten dat ik me overdonderd voel, zoals in
deze periode.
Ik schrijf je binnenkort over het programma voor juli.
Een lieve groet aan al de onzen daar!
Jacinthe

Als de politieke situatie in Kinshasa het toelaat, vertrekken we in juli opnieuw naar
Kinshasa om hun missie te steunen en om nieuwe vormingsprogramma’s door te geven.
We kunnen hen niet in de steek laten!
5. NIEUW PROJECT: BEGELEIDING VAN BEGELEIDERS VAN SCHOOLKINDEREN IN BENIN
Het project dat we aankondigden loopt goed en vindt weerklank in Cotonou. Al 250
jongeren tussen 8 en 15 jaar zijn bereid zich te laten helpen. PRH helpt bij de vorming
van de begeleiders van deze jongeren. Ze worden gerekruteerd in samenspraak met
de schooldirectie en de sociale centra van de staat.
Het is een initiatief om jongeren weg te halen uit verwaarlozing en kinderprostitutie en
jeugddelinquentie te voorkomen.
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6. EIBHLIN UIT IERLAND GING OPNIEUW VOOR EEN SPONSORTOCHT!
Het tweede jaar op rij naam Eibhlin, PRH-vormingswerker in Ierland, deel aan een
fietstocht voor een goed doel. Hieronder het resultaat van haar solidariteitsactie!

‘Ik ben ervan overtuigd dat, als we geen 100 mensen
kunnen helpen, we er minstens één kunnen helpen!
Het motiveerde mij om opnieuw deel te nemen aan
een 180 km gesponsorde fietstocht voor een goed
doel. De dag zelf was ik zenuwachtig en onzeker of
ik het einddoel wel zou halen. Een innerlijk stemmetje
zei: je kunt het…
Om 6 uur ‘s morgens vertrok ik, samen met 11.000 anderen. Het had geen belang hoe
lang de tocht zou duren als ik de eindstreep maar zou halen. Dit was mijn uitdaging
en ik ging ervoor. Wanneer ik een helling op moest, ging ik erover. Wanneer het lastig
werd, ging ik door. Mijn snelheid deed er niet toe, als ik maar vooruit ging.
Toen ik de eindstreep haalde was ik uitgeput maar opgelucht. Ik had het gehaald!
Ik was tevreden dat ik met mijn succesvolle inspanning op de fiets € 954 kon
binnenhalen voor mijn goede doel, IAAR!’

Dank Eibhlin, dit werkt aanstekelijk !

7. EEN IAAR WINKEL IN ITALIË
De PRH-medewerkers uit Italië namen het initiatief een winkeltje te starten met
producten gemaakt door vrijwilligers en geschonken om te verkopen voor IAAR.
Ze hebben eveneens een Whats-App groep opgericht als medewerkers van IAAR.
Momenteel is het winkeltje ‘wandelend’ maar ze overwegen ook verkoop via Internet.
Maria, de voorzitter van PRH-Italië stuurde een aantal foto’s van de lancering van het
winkeltje tijdens een PRH-event met 107 aanwezigen en een verkoop van meer dan
€ 300.
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Proficiat en dank aan deze gemotiveerde groep IAAR medewerkers die op deze
manier anderen warm maken voor solidariteit!

8. ANDEREN WARM MAKEN VOOR IAAR - EEN INITIATIEF OP EEN MPV-WEEKEND
Hieronder een verslag van Helma aan de andere IAAR-medewerkers, de trekker van
het IAAR-winkeltje en IAAR in Nederland.

Dag IAAR-collega’s,
N.a.v. onze presentatie vorig MPV-weekend met 67 aanwezigen, wil ik jullie even laten weten
dat het mij heeft ontroerd en gelukkig maakte hoe wij daar als groep een inspirerend,
enthousiasmerend verhaal hebben overgebracht dat zeer goed werd ontvangen door de
deelnemers.
Bij mij borrelde het idee om tegen betaling van 1 euro een liedje te gaan zingen/spelen voor
wie maar wil t.b.v. Music for life. Tijdens de evaluatie van het weekend was er al iemand die
aftrapte en de eerste euro’s zijn binnen.
Ook de winkel heeft goed gedraaid. Nadat ik het bedrag op een flap had bekend gemaakt,
kwam ik thuis nog in allerlei hoeken geld tegen, wat de teller op 214,50 euro heeft gebracht
Maar bovenal was ik blij met de manier waarop degenen die er waren, rechtstonden, voor
me gingen staan, hun verhaal deden en/of zelfs bijna niet meer te stuiten waren.
Samen beleefden we een bruisend en gelukkig makend half uurtje.
DANK JULLIE WEL!
Dank aan Kris, Bart, Lutgart, Lutgard…
Helma
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9. MUSIC FOR LIFE 2016 – EEN ACTIE IN DE KERSTWEEK IN NEDERLANDSTALIG BELGIË
Op initiatief van Bart, Kris en Sofie, drie IAAR- medewerkers, kreeg IAAR de goedkeuring
opgenomen te worden in de radioactie Music For Life.
Dit is een grote solidariteitsactie die oproept om geld in te zamelen voor goede doelen.
Deze grootschalige solidariteitsactie wordt door de Vlaamse Regering gesteund en staat
onder toezicht van de Koning Boudewijnstichting.

Deze is 24u/24u een hele week op de radio In Vlaanderen te volgen in de week voor
Kerstmis. Ze wordt gepresenteerd door drie jonge radiomakers die in die week sober eten,
logeren in een tent en constant muziek spelen waartussen de evolutie van de acties bekend
gemaakt wordt.
Iedereen die wil meewerken, kan vrij initiatieven nemen en zijn actie registreren om het
goede erkende doel van hun keuze te steunen. De opbrengst gaat dan integraal naar dat
goed doel.
Het kan gaan van een eenvoudige buurtactie waarbij iets gebakken en verkocht wordt tot
grootschaliger initiatieven en donaties.
Onze drie initiatiefnemers organiseerden een sensibiliseringsactie ten voordele van IAAR. Ze
kregen hulp van de PRH-vormingswerkers, medewerkers en vrienden van PRH in
Nederlandstalig België.
Hieronder enkele acties die voor IAAR geregistreerd werden:
- Workshops: ‘Vriendschap is aanstekelijk’, ‘ Verbindend creatief zijn’,
- samen juwelen maken,
- een wafelbak op school,
- kinderen die engeltjes knutselen voor de kerstboom en hun waar verkopen,
- een medewerker die een maandinkomen uit begeleiding schenkt,
- een klankschalenconcert,
- een verwarmende rug-massage van 1 minuut,
- een inspirerende quote tegen betaling,
- de winkelverkoop op een kerstmarkt,
- ….
Het zijn acties die mensen samenbrengen en waaraan iedereen kan meewerken en zo voor
hem/haar haalbare solidariteit mogelijk maakt. Het brengt iets in mensen teweeg die aan
de actie meewerken. Het zijn hartverwarmende lichtpuntjes voor velen die de steun van
IAAR nodig hebben om zelf rechtop te staan en weerbaar en creatief te kunnen zijn binnen
hun gegeven omstandigheden.
Dank aan de kinderen, de ouders, de begeleiders, de medewerkers en vormingswerkers die
hun teken van solidariteit aan de warmste week (naam van de actie) toegevoegd hebben.
Het financiële resultaat bedroeg € 3000. Proficiat vrienden!
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10. TOT SLOT: EEN UITNODIGING VOOR WIE ANTWERPEN IN BELGIË NIET TE VER WEG IS!

IAAR-EVENT 22 april 2017 van 14u tot 17u te
Antwerpen
PERSOONLIJKE ONTWIKKELING ALS MOTOR VOOR
VOORUITGANG
IAAR bestaat 10 jaar, dat willen we vieren en wij zetten de deuren open!
Je bent uitgenodigd voor een info en ontmoetingsmoment over de werking van
IAAR in PRH-Vormingscentrum, Otto Veniusstraat
15, 2000 Antwerpen
PRH-vormingswerkers in het Zuiden doen prachtig
werk in moeilijke omstandigheden. Zij hebben
nood aan financiële ondersteuning. De IAAR
zamelt voor de PRH- vorming in deze landen
fondsen in via giften, verkoop van
handgemaakte producten, toelagen zoals van
de stad Antwerpen in 2015 voor Zimbabwe.
Wil je meer weten over onze acties en over het werk van PRH in Afrika, Azië en
Latijns-Amerika?
Kom dan naar deze instuif in de lokalen van het PRH-Vormingscentrum.
Doorlopend: algemene info, presentaties over straatkinderen in Kinshasa,
winkelverkoop ten voordele van IAAR, info over de resultaten van de PRH-vorming
voor de ontwikkeling van landen in het Zuiden, een drankje en een knabbel.
Het is een gelegenheid om ook jou beter te leren kennen!
Als je niet kan komen is een kleine bijdrage aan IAAR eveneens welkom op
rekeningnummer van IAAR - 2000 Antwerpen
BE 757 33034737851 - met vermelding: IAAR 10 jaar!

Uw steun voedt ons enthousiasme!

Magda Uyttersprot,
Voorzitter
www.iaar.eu
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