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Nieuwsbrief 2 van 2017
Beste IAAR-sympathisant
Graag zenden wij u deze tweede brief van 2017 met nieuws over onze werking.
Van harte dank aan zovele medewerkers die ons met hun inzet en toffe initiatieven
steeds meer in de kijker zetten!

1. PRH-BENIN DANKT VOOR DE FINANCIELE STEUN AAN TWEE PROJECTEN: VORMING
VAN BEGELEIDERS VAN SCHOOLKINDEREN EN VORMING VAN PRH-MEDEWERKERS
Project: Opleiding van PRH-medewerkers (Maurice, de coördinator aan het woord)
« Ons PRH-team in Benin wordt versterkt met twintig actieve medewerkers. Zij werken
samen met één van de twee PRH centra in Benin: de zetel van de vereniging enerzijds en
anderzijds het centrum « PRH Potentialités et développement ».
Zij helpen ons bij het organiseren van cursussen en brengen verzekeren aanwezigheid in
de twee centra zodat iedereen er zich thuis voelt.
Foto links: Cecile, een PRHmedewerkster
Rechts: vormingswerkers en
medewerkers -19 maart
Rechts:

ze te helpen slagen.
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Onder hen zijn er ook enkele promotoren van PRH die ons
materieel ondersteunen.
Hier op de foto zie je mijzelf met een koppel dat ons een frigo
schonk voor het centrum.
Cecile (foto links bovenaan) heeft voor ons het project
uitgeschreven voor de vorming van de jonge
schoolbegeleiders die jongeren uit achtergestelde wijken
begeleiden om vroegtijdige schoolverlating te voorkomen en
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Wij organiseren ook vormingsbijeenkomsten voor de meest actieve medewerkers. Op 19
maart, hadden we een ontmoeting met 15 medewerkers en met de drie vormingswerkers.
Zo stimuleren wij elkaar in ons engagement. »
Project: Vorming van begeleiders van schoolkinderen (Maurice vervolgt…)
« Het project met de scholen kent het voorzien verloop.
Een dertigtal jongeren worden regelmatig begeleid.
Wij hebben dit jaar al twee vergaderingen gehad met
begeleiders, ouders en jongeren samen om de
jongeren te motiveren zich te laten begeleiden in het
voorkomen van mislukking op school zodat ze beter
slagen in hun leven.
De eerste bijeenkomst bracht 219 jongeren van 12 tot
20 jaar samen en de twee bijeenkomst 154 in een
andere wijk.
Onze medewerkers helpen ons ook hierbij. Zo draagt PRH eveneens bij aan de sociale
ontwikkeling van ons land doorheen deze acties in 8 arrondissementen.
De PRH ploeg is IAAR zeer dankbaar. Uw hulp is voor ons een grote steun in onze acties
voor de sociale ontwikkeling in Benin! “

2. STEUN AAN PRH IN ZIMBABWE
Zimbabwe is een land met veel natuurlijke rijkdommen die vooral gebruikt worden voor de
export en de opbrengsten ervan komen niet altijd op de juiste plaats terecht. 95% van de
actieve bevolking is werkloos. De economie draait op zeer een laag pitje, vooral sinds de
wereldwijde crisis van 2008. De banken hebben weinig beschikbaar geld en zelfs al
verdient iemand 500 USD/ maand, hij/zij kan per week slechts 50 USD afhalen.
Veel mensen proberen te overleven via de zwarte economie.

een workshop

Onze steun aan Zimbabwe is niet nieuw. In onze
nieuwsbrief 1 van 2016 gaven we melding en verslag
van het Musasa-project (slachtoffers van huiselijk
geweld ) waarvoor we subsidies kregen van de stad
Antwerpen. De twee vormingswerkers, Bernadette
en Dawn, hebben deze vorming gegeven.
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Dit project is afgelopen en gezien de positieve resultaten blijft IAAR hun PRH-vorming
verzekeren.
Van 28 maart tot 9 april kregen de vormingswerkers ter plaatse extra ondersteuning en
opleiding. IAAR betaalde hiervoor de reis- en verblijfkosten van twee vormingswerkers uit
België.
Er vond een vierdaagse cursus plaats voor vormingswerkers en medewerkers. Er werd
eveneens met hen naar nieuwe mogelijkheden gezocht om de PRH-vorming te blijven
verspreiden in hun moeilijke economisch omstandigheden.
Er werden zeer geslaagde ontmoetingen georganiseerd met bepaalde doelgroepen als
artsen, vrouwengroepen en een workshop voor algemeen publiek.
IAAR zal dit jaar eveneens extra cursussen financieren voor de opleiding van PRHmedewerkers en toekomstige vormingswerkers.

3. HET IAAR-EVENT VAN 22 APRIL IN BELGIE-ANTWERPEN
Hierbij enkele beelden van een sfeervolle ontmoeting tussen
medewerkers, sympathisanten en geïnteresseerden in de werking
van IAAR.

Bart en Lutgard deelden hun ervaringen over hun Congo-reis en de projecten in Kinshasa.
Informatie over de werking van IAAR, winkelverkoop, verse wafels of een lekker stuk taart
waren de uitgelezen ingrediënten voor aangename ontmoetingen en enthousiaste
bezoekers. De namiddag leverde € 715 op voor de projecten van IAAR;

Dank aan de hele ploeg vrijwilligers die zich van harte engageren en steeds creatief IAAR
verder bekend te maken en anderen aanmoedigen om de projecten van hun keuze te
blijven steunen.
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4. EEN FIJN INITIATIEF TEN VOORDELE VAN HET PROJECT IN DE
GEVANGENIS VAN LEUVEN-CENTRAAL
Joost, een IAAR-medewerkers heeft als personeelslid in de
bank waar hij werkt een project binnengehaald voor IAAR!

Jaarlijks krijgen de personeelsleden de kans een
project in te dienen voor een goed doel waaruit 10
laureaten gekozen worden en IAAR was erbij!
We mochten € 5000 in ontvangst nemen en Joost
haalde ook nog eens de personeelsprijs binnen van
€ 1000.

Dit bedrag gaat integraal naar de vorming van de langdurig gestraften in LeuvenCentraal.
Dankjewel Joost!
4. NIEUWS UIT PAPOEA-NIEUW GUINEA
In mei kreeg het PNG-team twee weken extra vorming en begeleiding op vraag van hun
coördinator. IAAR financierde de reis en het verblijf voor twee vormingswerkers.
De cursus, “Mijn lichaam en mijn groei als persoon” werd er gegeven aan de
medewerkers en vormingswerkers. Er waren 15 deelnemers. Nadien volgde een
vormingsweek en algemene vergadering voor de vormingswerkers
Het hele team werd gastvrij ontvangen in het klooster van Martha in Madang, een van de
vormingswerkers. Het is gelegen aan de oceaan en aan de rand van het regenwoud. Een
dagelijkse donderstorm met hevige regen, temperaturen van 30 tot 35° en heel actieve
muggen zijn er dagelijks bezoek.

De medewerkers zijn er de beter gesitueerden in hun samenleving: religieuzen, leraren,
pastorale werkers… Ze zijn vastberaden om de PRH-vorming in hun samenleving verder
mogelijk te maken.
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Vele gewone mensen leven er midden in het regenwoud. Ze hebben meestal weinig
scholing, zijn verslaafd aan een vrucht die ze zomaar van de bomen kunnen plukken
maar het zijn in feite softdrugs en zeer verslavend (bitternuts). Als ze daar alcohol bij
drinken worden ze agressief en gevaarlijk. De criminaliteit is er bijgevolg hoog, vooral ’s
avonds en ’s nachts. Bewustmaking van hun eigenwaarde is er noodzakelijk basiswerk.
PRH kan daarin een belangrijke bijdrage leveren
Sommigen onder u herinneren zich zeker nog de vraag van de vormingswerkers in PNG
aan IAAR , enkele jaren geleden, om de PRH- vorming in de gevangenis te steunen .
Philippa (foto) was een van hen in de gevangenis van Mendi.
Paulus-Maria maakte haar mogelijk verschillende PRH- cursussen te
volgen en ook MPV te beginnen.
Nadien werd zij overgeplaatst naar een andere gevangenis, ver weg
en was er tijdelijk geen contact met haar meer mogelijk.
Intussen is zij na 8 jaar vrijgekomen en terug bij haar twee kinderen die
intussen 10 en 13j oud zijn. Zij woont nu met hen bij haar familie. Zij is nu
39j.
Zij was aanwezig op de cursus in Madang en is vastberaden haar
vorming verder te zetten. Zij is sterk getekend door het
gevangenisleven maar zet moedig door.
Zij is heel dankbaar voor de steun en het geloof in haar om ondanks deze moeilijke situatie
niet op te geven en voor het leven te blijven kiezen.

Foto onderaan: de vormingswerkers: Rita, Martha,
Grace, Paulus-Maria, Bernadette

Het hele PNG-team dankt IAAR dat wij hen regelmatig steunen en dat ze op ons kunnen
blijven rekenen
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5. FINANCIELE RESULTATEN VAN IAAR IN 2016
Wij willen jullie hieronder graag een overzicht geven van onze belangrijkste inkomsten en
uitgaven:
Inkomsten: ·
Legaat: € 143.976
Giften voor fonds publicatie (boek over beslissen) : € 37.964
Giften voor fonds congres PRH-Int: € 30.142
Gift voor fonds Latijns Amerika: € 27.000
Gift voor fonds PRH-Ierland: €16.500
Giften voor lopende projecten: € 22.276
Lidgelden en onbestemde giften: € 15.097
Uitgaven:
Algemene kosten en belastingen : € 4.490
Algerije: € 833
Benin: € 2.263
Congo: € 12.819 (dank zij extra giften)
Congres Bordeaux: € 22.061
Egypte: € 500
Indonesië: € 4.900
Haïti: € 1.633
Marokko: € 375
Latijns-Amerika: € 1064
Leuven-Centraal: € 1.380
Papoea Nieuw Guinea: € 1.500
Publicaties: € 300
Tanzania: € 6.124
Thailand: € 750
Zimbabwe: € 2.324
Zuid-Afrika: € 5.279
Zoals u zelf vaststelt was het een jaar van stevige inkomsten waarbij we de milde
schenkers hartelijk danken voor hun vertrouwen!
Het geeft ons de ruimte te helpen waar nodig maar tegelijk behoedzaam te zijn zoals het
een ‘goede huisvader’ past.
Hartelijk dank voor jullie trouwe steun.
We blijven u informeren !

Magda Uyttersprot,
Voorzitter
www.iaar.eu
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