Nieuwsbrief 1 van 2018

Deze slagzin onder het logo wil duidelijk
maken wat de IAAR beoogt en waarvoor
onze medewerkers zich inzetten in de
landen waar wij actief zijn.

Aan alle vrienden van IAAR !
Met mooie resultaten in verschillende landen zijn we 2018 ingegaan.
Dit kan enkel dankzij trouwe vrienden en standvastige medewerkers die steeds het beste
van zichzelf geven in het engagement dat bij hen past.
Hieronder nieuws uit Marokko en Tanzania enkele initiatieven van onze medewerkers.

1. MAROKKO HEEFT EEN EERSTE VORMINGSWERKER!
De steun van IAAR aan PRH in Marokko werpt zijn vruchten af!
Marokko verwelkomde eind 2017 haar eerste PRH-vormingswerker. Ze woont in Rabat.
“In het voorjaar van 2017 startte er eveneens een groep
medewerkers.
Sommigen willen vormingswerker worden omdat ze ervan
overtuigd zijn dat de PRH-vorming werkelijk iets nieuws
voor hun land kan betekenen.
Anderen die recenter hun vorming startten engageren
zich ten volle omdat zij goede resultaten vaststellen in hun
persoonlijk en professioneel leven. Samen doen zij al het
mogelijke onze komst mogelijk te maken en de
vormingen goed te laten verlopen.
En dankzij de hulp van IAAR kunnen wij hen meer ter plaatse begeleiden en zijn we niet
enkel aangewezen op contacten via Skype, zelfs al kunnen we op die manier al heel wat
bereiken.
Sommige medewerkers uit Frankrijk ontvangen bij hen thuis ook deelnemers uit Marokko.
Zo kunnen ze op een betaalbare manier cursussen kunnen volgen die in Marokko niet
gegeven worden en ook contacten opbouwen met anderen.
Een nieuwe dynamiek is voelbaar en wij begeleiden de nieuwe kandidaten zo goed
mogelijk, zodat wij ons op langere termijn kunnen terugtrekken van zodra zij de PRHvorming in hun land kunnen verzekeren.”
Jeanne-Marie Grillet, formatrice PRH-france
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2. VIER KANDIDAAT-VORMINGSWERKERS IN TANZANIA
Zij kregen van 15 tot 23 september 2017 intensieve training. De twee vormingswerkers z.
Archangela en z. Rita waren eveneens aanwezig.
De bijeenkomst werd gesponsord door IAAR en vond plaats in de Benedictinessenabdij
gelegen aan de rand van de Ngorongoro krater nabij Arusha in Tanzania.
De groep werd er zeer gastvrij en vriendelijk ontvangen.
Z. Noella (tweede van links op foto hieronder) is één van de vier kandidaten, die in de
abdij momenteel verantwoordelijk is voor de opleiding van twaalf kandidaat-religieuzen.
Ze krijgt er alle kansen om PRH-vormingswerker te worden en de PRH-vorming via de abdij
door te geven.
Foto links: de voltallige groep
Foto onderaan: samen aan
de picknick tijdens een
verlofdag

Hoe moeilijk de omstandigheden ook zijn
om in Tanzania als vormingswerker
voldoende te verdienen om rond te
komen, Hippoliet, z. Noella, Margret en
z. Catherine (op foto van links naar
rechts) zijn vastberaden ervoor te gaan !
Na 3 jaar intense persoonlijke vorming en
twee jaar vorming in de PRHhulpverlenende relatie zijn ze nu de
professionele vorming gestart om over
twee jaar vormingswerker te zijn.
Vanaf nu zullen Hippoliet, z. Noella, Margret en z. Catherine korte cursussen begeleiden en
de PRH-hulpverlenende relatie aanbieden.

Fotos die een indruk geven van de gewone leefomstandigheden in het binnenland…
180207 Nieuwsbrief 1 van IAAR 2018

2

3. ONS MUSIC-FOR-LIFE PROMO TEAM IN DE KIJKER!
Het tweede jaar op rij hebben Sophie, Kris en Bart, de IAAR Music For Life-actie
georganiseerd. Het is een nationale actie in België de weken rond kerstmis, waarbij
mensen zich inzetten voor de sponsoring van een goed doel dat een erkende registratie
krijgt door de Music For Life organisatie. De laatste week is er een grote campagne via de
radio en worden talrijke initiatieven en eindresultaten bekend gemaakt.
Dit jaar is hun keuze gevallen op ambachtelijke Belgische pralines (ambachtelijke
chocolade met allerlei smaken). Het kleine doosje kostte € 5 en de grote €15. Met de
slogan ‘Proef het leven!’ en een voostelling van IAAR werd IAAR tegelijk meer bekend
gemaakt.
Het resultaat: verkochte kleine doosjes: 950
Netto winst voor IAAR: € 5.650

verkochte grote doosjes: 600

Chapeau voor het drietal en voor allen die hun schouders gezet hebben onder deze
verkoop en hiermee ook IAAR meer bekendheid gegeven hebben!
Bart, bovenaan rechts op de foto, had ooit het geluk om aan PRH-activiteiten te mogen
deelnemen in Tanzania en Congo. Het blijven voor hem onvergetelijke en
indrukwekkende ervaringen. Hij getuigt:
Zo ben ik in de PRH-vorming echt gaan geloven als een hefboom voor ontwikkeling. De
solidariteit met mensen uit het zuiden is een evidentie geworden. We delen immers min
of meer dezelfde aspiraties en verzuchtingen. Ik ontmoette er – zoals op elke PRHcursus – mooie mensen. Helaas hebben zij veel minder kansen dan wij en kunnen ze
alle steun gebruiken. Ik zag een enorme motivatie bij alle deelnemers. Zo was er in
Kinshasa bijvoorbeeld een vrouw die elke dag om 5 uur ‘s ochtends vertrok om tegen 9
uur op de cursus aanwezig te zijn.
Als ik zie dat mensen er voor gaan, er zo sterk in geloven, het zo vurig willen dan voel ik
dat ze mijn steun van harte verdienen. Mensen zien rechtop komen, mensen zichzelf
zien worden, mensen met kracht hun leven in handen zien pakken … die dingen
verbinden mij en zetten mij aan om in actie voor hen te schieten.
Bovendien beleef ik er zelf veel plezier aan: het samenwerken, de vindingrijkheid van
ons samenzijn, het verbaasd zijn hoe de dingen hun weg vinden, … Het meest beleef ik
deugd aan de actie zelf, wanneer iedereen mekaar meeneemt in een enthousiasme,
en iedereen blij is met elk klein en groter succesje…" Eet aanstekelijk!
En we gaan verder!
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EN NOG MEER INITIATIEVEN VOOR IAAR IN HET KADER VAN MUSIC FOR LIFE…

-

een klankschalenconcert,
cadeautjes voor een kerstmarkt,
een Kinshasa kids voorstelling,
een cursus verbindend creatief zijn,
een avonddrink,
citaten for Life,
workshop juwelen maken,
feestelijk gelakte nagels
…

Heel veel dank ook aan deze organisatoren.
Deze initiatieven brachten gezamenlijk € 1.700 in het laadje!
Dit is hartverwarmend!

4. PRH-ITALIE KIEST DIT JAAR VOOR SOLIDARITEIT MET ZUID-AFRIKA
“De regionale samenkomsten met onze medewerkers zijn telkens belangrijke momenten
om PRH als school voor vorming, de visie van André Rochais en onze aanwezigheid in de
wereld in de kijker te zetten.
Dit jaar koos onze groep voor solidariteit met PRH in Zuid-Afrika.
Hiervoor worden werkjes van deelnemers
verkocht die ze maken tijdens de cursussen met
creatieve expressie en die bereid zijn ze voor dit
doel af te staan.
Dit initiatief is tegelijk opportuun om aan nieuwe
deelnemers onze creatieve cursussen te leren
kennen en een kans om mee te werken aan de
ondersteuning van PRH in dat land.

Wij hebben zelf ook werkjes gemaakt met quotes
van André Rochais die groei en leven stimuleren
en die we verkopen voor hetzelfde doel.
Zo proberen we vanop onze kleine plek in Italië
mee te bouwen aan een betere wereld door
onze concrete verbondenheid met Zuid-Afrika.”
Maria De Guiseppe, voorzitter PRH-Italië.

Proficiat aan onze creatieve en trouwe medewerkers in Italië!
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4. KERSTMARKT IN EEN HERSTELLINGSOORD
“Het was een experiment: een kraampje opzetten op
de kerstmarkt van zorgdomein Hooidonk met
producten van de IAAR-winkel met ook de
laagdrempelige boeken van PRH.
Zieken komen er op herstel. En iedereen is er welkom in
de cafetaria.
Aan de meeste geïnteresseerden konden we
duidelijker maken waar de IAAR voor staat.
Ze knikten instemmend en reageerden positief verrast
wanneer we in eenvoudige woorden het belang van
persoons- en relationele vorming duidelijk maakten.
De flyer werd geapprecieerd.
Meer dan eens konden we de link leggen naar de PRH-vorming. Sommige bezoekers
werden direct aangetrokken door de boeken. Met hen gingen we het gesprek aan over
de waarde van de vorming en ze namen de programmabrochure mee. Het waren
vooral volwassenen die voor het eerst van PRH hoorden en die we wellicht enkel met
deze kerstmarkt konden bereiken.
We hadden het niet gepland, maar het was mooi te ervaren dat we dankzij de IAAR de
PRH-vormig in het zuiden steunden en tegelijk die in Vlaanderen konden promoten. “
Lutgart

Van harte dank ook aan alle vrienden die in stilte acties ondernemen of op wiens
maandelijkse steun we kunnen rekenen.
Allen samen maken we het mogelijk dat zij die minder geluk hebben op de plaats waar ze
leven en werken ook hun dromen voor een betere samenleving kunnen waarmaken.

Hoe kan U IAAR steunen ?

Magda Uyttersprot,
Voorzitter
www.iaar.eu

-

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 , Zwijgerstraat 2000 Antwerpen
Voor stortingen van buiten Europa :
Bankadres: KBC, Waalsekaai 4,
2000 Antwerpen, België
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