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 75 733 034737 851
BIC: KREDBEBB
IAAR , Zwijgerstraat 2000 Antwerpen

Nieuwsbrief 2 van 2018

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

Aan alle vrienden van IAAR !
Leden ontvangen automatisch de nieuwsbrief.

Een hartelijke groet aan ieder van jullie!
Wij brengen in deze nieuwsbrief onder de aandacht: de projecten van Indonesië, Congo
en Benin, de financiële resultaten van 2017 en nieuws van onze medewerkers.

1. PRH in INDONESIE
Sinds 2015 steunt IAAR het Indonesië- team. In 2012 overleed zuster Theresianne en de
overige vier vormingswerkers waren niet voorbereid om het roer over te nemen. Eind 2014
vroegen ze de hulp van PRH-International.
Sinds juni 2015 neemt IAAR de verplaatsingskosten op zich voor de begeleiding van de
vormingswerkers, toekomstige vormingswerkers en medewerkers.
In 2017 is de groep aangegroeid met twee nieuwe vormingswerkers en een kandidaat
vormingswerker. Zij worden ondersteund door een enthousiaste groep medewerkers
waarvan sommigen een intens vormingstraject afleggen.
Zeven personen startten in mei 2018 de opleiding als begeleider in de PRH-hulpverlenende
relatie: 3 uit Indonesië (Jakarta), 2 wonend in Singapore, 1 persoon van Spaanse afkomst
wonend in Cambodja, 1 uit Maleisië.

De Indonesische
vormingswerkers

Van links naar rechts: Remy, Stef, Angie (kandidaat-vormingswerker), Elly ( op pensioen en
geassocieerd lid) Citra, Sing, Hendro
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Foto’s van de vergadering van de PRH-vormingswerkers en medewerkers in Jakarta in juni
In mei-juni 2018 werden de volgende opleidingsprogramma’s gegeven voor
vormingswerkers en medewerkers:
•
Duidelijkheid in mijn relaties (vierdaagse cursus)
•
Startcursus voor de tweejaarlijkse opleiding als begeleider in de PRHhulpverlenende relatie (vierdaagse cursus )
•
Tevredenheid op het werk (vierdaagse cursus )
•
Begeleiding van MPV (voor vormingswerkers)
•
Algemene vergadering vormingswerkers, waar sterk ingezet wordt op onderlinge
samenwerking en structurele uitbouw van het team.
•
Vergadering vormingswerkers en medewerkers

2. PRH in ZUID-AFRIKA
Zoals jullie lazen in brief 1 van 2017, zetten de vormingswerkers in Zuid-Afrika zich reeds
jaren in voor de mensen die in de townships leven.
Intussen zijn enkele van hen geëvolueerd naar bewuste en geëngageerde mensen die
zich voor hun volk willen inzetten.
Van 6 tot 9 mei 2018 volgden ze in Johannesburg samen met de vormingswerkers de
cursus “Groeien in authenticiteit”. Het was een sterke ervaring van de innerlijke kracht en
groei van mensen als ze de juiste begeleiding en vorming krijgen.

Voor Neo, Learnmore, Rose, Fikile, Ntombizodwa en Pitso (foto van links naar rechts) was
deze cursus een belangrijke ervaring en de opstap naar een nieuw avontuur.
Ze zullen eind dit jaar samen de tweejarige opleiding beginnen om begeleider te worden
in de PRH-hulpverlenende relatie.
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3. PRH in CONGO
Via de nieuwsberichten zijn we er ons allemaal van bewust dat het niet goed gaat met
de algemene situatie van Congo, ondanks de ongelooflijke rijkdommen van het land. De
beloofde democratische verkiezingen zijn er nog steeds niet. Het volk wordt
aangemoedigd om vredevol op straat te komen, met steeds gevaar voor repressie. Zij
komen op voor democratische verkiezingen en een meer menswaardige en
rechtvaardige samenleving.
Deze brief van een Congolese deelnemer aan de vredesmanifestatie werd ons door één
van de collega-vormingswerkers doorgestuurd.
We laten deze getuigenis voor zichzelf spreken:
BRIEF AAN MIJN DOCHTERTJE VAN 3 JAAR.
Mijn kind,
Vandaag, zondag, ga ik naar buiten. Zoals elke avond zal je op mijn
terugkeer wachten om me om de hals te vliegen en me warm te kussen.
Het is mogelijk dat ik niet terugkeer.
Ik vertrek niet om iets te vernietigen of te stelen.
Ik ga gewoon demonstreren. Zonder wapens en zonder haat.
Ik ga demonstreren voor ons land, opdat onze Congo betere dagen zou
kennen.
Ik ga manifesteren, om open maar duidelijk aan onze broeders, die ons land in de greep
houden, te tonen dat we beter verdienen.
Ik ga betogen om jou en je generatie meer hoop te geven. Mijn generatie werd opgeofferd
aan zelfzuchtige en geldzuchtige politici die voortdurend en blindelings uit zijn op hun
persoonlijke verrijking terwijl ons land alsmaar armer wordt. Zij zijn ons vergeten. Ze hebben onze
hoop verkocht aan de eerste de beste. Zij hebben ons geofferd op het altaar van hun comfort.
Ons land lijdt voortdurend schipbreuk.
Ik ga niets illegaals doen, gewoon meelopen, zoals de grondwet me toelaat.
Maar het is niet zonder risico. Want omdat ze gewend zijn aan een onverdiend applaus,
kunnen ze niet tegen kritiek. Tegenover onze palmtakken staan ze klaar met hun geweren.
Tegenover de onschadelijke geluiden van onze mars verzetten ze zich met tanks. Onze
gezangen worden beantwoord met het gesis van kogels.
Ik verzet me wel tegen de angst. Ik zal niet terugdeinzen voor onderdrukking. Ik weiger te
vergoelijken wat de staat ons voorhoudt. Als ik dat niet doe, hoe kan ik je nog recht in de ogen
kijken als je groot zal zijn; om je dan te moeten zeggen dat ik de moed niet gehad heb om te
vechten voor je toekomst en voor die van alle Congolese kinderen.
Ik doe het voor jou en alle kinderen. Ik kom naar buiten voor jullie. En moest ik niet terugkeren,
weet dan dat ik je niet wilde verlaten. Ik wilde gewoon niet toegeven. Ik ben bereid om mijn
leven te geven voor mijn land en voor u, mijn kind.
Je papa die van je houdt.

In deze gespannen en moeilijke situatie werken de PRH-vormingswerkers en medewerkers
moedig verder. Ze hopen dat meer mensen bewust worden van hun situatie, meer
zelfvertrouwen krijgen en opstaan.
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Wij hebben hen opnieuw bezocht in juli 2018 om hen te versterken en te ondersteunen
met:
•
de cursus Duidelijkheid in mijn relaties,
•
een vorming in de PRH-hulpverlenende relatie
•
de algemene vergadering van de vormingswerkers
•
twee samenkomsten van de vormingswerkers en de medewerkers
Dankzij uw financiële steun voor hun vorming en hun projecten kunnen de mensen, die zij
bereiken, geholpen worden in hun dagelijkse strijd voor een meer rechtvaardige en
menswaardig samenleving. Zo helpen wij hen staande te blijven in hun moeilijke situatie.

4. DANK UIT HAITI
Naast de algemene steun van IAAR aan Haïti, betaalt IAAR ook een gedeelte van de
vormingskosten van een vormingswerker uit Haïti. Wat de deelnemers er kunnen betalen is
onvoldoende om er zelf van te leven en daarbij nog haar professionele bijscholing te
kunnen bekostigen. Hier een passage uit haar brief.
“ Ik wil allereest mijn dankbaarheid uitspreken aan alle IAAR-leden.
Uw financiële hulp heeft mij mogelijk gemaakt deel te nemen aan een
intense opleidingstijd in Canada.
Dit teken van verbondenheid en solidariteit is heel betekenisvol voor mij en
laat mij ervaren dat we geëngageerd zijn in een gezamenlijke missie.
Duizendmaal dank hiervoor.
Ik ben heel tevreden over wat ik ontvangen en geleerd heb en wat me zowel
persoonlijk als professioneel vooruit helpt. Het was voor mij een tijd van
verdieping, van versteviging van mijn diepe verbondenheden, van herbronning en
professionalisering.
Ik ben als een gelukkig mens naar mijn volk teruggekeerd. Ik zal er getuigen van de vreugde van
het leven, van de weg van het wezen.
Dit alles was niet mogelijk geweest zonder uw vrijgevigheid en uw gevoeligheid om
vormingswerkers die het moeilijk hebben te helpen, mij in het bijzonder.
In naam van mijn landgenoten die ik nu kan bereiken met de PRH-vorming, dank ik u heel
nederig.
Een zonnestraal uit Haïti”
Micheline

5. ENKELE CIJFERS VAN 2017
Inkomsten:
Giften voor fonds publicatie (boek PRH-International over beslissen) € 7 000
Giften voor specifieke fondsen: € 71. 986,4
Lidgelden € 5.613,22
Uitgaven:
Algemene kosten en belastingen € 2.115,08
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Voor vormingsprojecten in Algerije, Benin, Congo, Indonesië, Haïti, Marokko, gevangenis
Leuven-Centraal , Papoea Nieuw Guinea, Tanzania, Thailand, Zimbabwe, Zuid-Afrika
Totaal € 37.634,05. Dit geld gaat naar projecten voor doelgroepen, vorming van
vormingswerkers en toekomstige vormingswerkers, ondersteuning van de Methodische
Persoonlijke Vorming .
Vliegtickets voor vormingswerkers die in opdracht van PRH-International vorming zijn gaan
geven in deze landen en Chili en Paraguay
Totaal € 30.200
Publicaties € 28.028,47 (voor lay-out en 5 vertalingen nieuwe boek over beslissen)
Namens al deze landen een bijzondere dank voor jullie steun!
Dankzij uw financiële hulp kunnen zij de PRH-vorming verder doorgeven!

5. VERLIES VAN EEN ACTIEVE IAAR-MEDEWERKER
IN MEMORIAM – IAAR - MEDEWERKER LISE VANBAELEN
We namen afscheid van een trouwe en gepassioneerde medewerker van IAAR in België.
Zo lang haar krachten het toelieten was Lise steeds gereed
om te helpen,
De PRH-vorming was haar heel dierbaar en ze wilde deze
mede mogelijk maken voor anderen die het financieel te
moeilijk hebben.
Vooral de landen uit het Zuiden kregen haar bijzondere
aandacht. Zij nam allerlei initiatieven om solidariteit in
anderen wakker te maken.
Ze bemande graag de winkelstandjes van IAAR en zocht
hiervoor allerlei gelegenheden. Ze benutte, samen met haar
vriendin Chris, elke kans om anderen over het bestaan en
de werking van IAAR te informeren.
Na een lange ziekte moest Lise haar strijd opgeven.
Dankjewel Lise. Je hebt je leven gegeven voor anderen.
Je humor, gedrevenheid en enthousiasme willen we graag verder doorgeven.

Wij hopen dat wij mogen blijven rekenen op uw sympathie en steun.
In verband met de nieuwe privacywet in Europa vragen we u ons per kerende te laten
weten indien u niet langer onze nieuwsbrieven wenst te ontvangen. In dit verband
ontvangt u later meer informatie.
Met een hartelijke groet

Magda Uyttersprot,
Voorzitter
www.iaar.eu
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