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Proma
Je ontvangt ProMagazine omdat je in
het verleden Proma steunde of hebt
aangegeven op de hoogte te willen
blijven van onze projecten. Natuurlijk
geven wij je gegevens nooit door aan
derden. Je kunt ze ook op elk moment
inkijken of herroepen.
Verhuisd? Opmerkingen of suggesties?
Laat het ons weten!
Proma steunt kleinschalige onderwijsen vormingsprojecten in Afrika, Azië
en Latijns-Amerika.
Proma is lid van de Vereniging voor
Ethische Fondsenwerving.

Centrale waarden

Jouw hulp

Welke waarden staan nu centraal?
• Openheid voor en vertrouwen
in de wil van God
• De waardigheid van elk kind, met
respect voor uniciteit en diversiteit
• Naastenliefde en medeleven
• De academische en culturele
ontwikkeling van kinderen
• Aandacht voor de mentale en
fysieke gezondheid van kinderen
• Sociale integratie van kinderen
• Eerlijkheid, betrouwbaarheid en
dankbaarheid

Gezien de dramatische situatie in Libanon
die nog elke dag verslechtert, vragen de
Antonijnen jouw hulp: “In pure eenvoud en
nederigheid spreken we tot je hart. Geef ons
een nieuwe adem van hulp, zoals Gods adem
doorheen de Geest ons leven leidt. Dankzij jou
hebben we onze activiteiten tot nu kunnen
organiseren, help ons nog langer door te gaan.
We zijn je van harte dankbaar voor elke steun
die we mogen ontvangen!”
Voor het schooljaar 2021-2022 maakten de
Paters Antonijnen alvast een voorzichtige
begroting op. De kosten kunnen evenwel nog
met zeker 6 % toenemen indien de olieprijs
blijft stijgen.

Diversiteit
De activiteiten van de Antonijnen brengen
kinderen van verschillende achtergrond
samen, zodat ze de kracht van samenwerking
leren, aan zelfvertrouwen winnen en leren
openstaan voor andere culturen. Op die
manier groeien de kinderen uit tot deugdzame
leden van de gemeenschap, waardoor ze zicht
hebben op een betere, meer welvarende,
gelukkigere toekomst.
Jaarlijkse kosten

“We hopen het weeshuis open te kunnen
houden. We besparen ons geen enkele moeite
om de weeskinderen, andere kinderen en
adolescenten te helpen hun plaats in de
samenleving te vinden; ondanks onze zeer
beperkte middelen. Jouw gift komt de kinderen
rechtstreeks ten goede; ze zal gebruikt worden
om de noden van deze gekwetste kinderen te
helpen lenigen. Ook zij zijn een parel in Gods
hand en ze zijn ons zo dierbaar.”

Libanese pond

Euro

Salarissen

714 300 000

35 715,00

Transport

460 800 000

23 040,00

Telefoon en internet

6 360 000

318,00

Consumptiegoederen

494 280 250

24 714,01

Onderhoud

670 500 000

33 525,00

Water

74 030 000

3 701,50

Elektriciteit

87 000 000

4 350,00

Vorming en reizen

60 000 000

3 000,00

Animatie en feestelijkheden

51 000 000

2 550,00

Formaliteiten

11 850 000

592,50

Verzekering en gezondheidszorg

11 850 000

592,50

Huur

4 800 000

240,00

120 000 000

6 000,00

1 800 000 000

90 000,00

474 570 000

23 728,50

5 041 340 250

252 067,01

420 111 688

21 005,58

Financiële ondersteuning
Voeding
Onderwijs
Totaal jaarlijkse kosten
Maandelijkse kosten

Steun de Paters Antonijnen
in hun inzet voor kwetsbare
kinderen via Proma:

BE71 0000 1733 1169
Mededeling:
2021/79 Antonijnen

Proma

Enthousiasme en ijver
ondanks de coronacrisis
In december 2021 verscheen het zestiende nummer van de informatiebrief over
het Proma-project in Sapang. De coronapandemie en de dramatische gevolgen
ervan beheersten ook hier het laatste nieuws. Tegelijk blijkt hoe belangrijk het
project is voor de jongeren in deze Filipijnse regio. Onze solidariteit met hen is dan
ook van levensbelang.
Delphine en Bruno Verstraete
Fr Emmanuel della Faille
Fr Séraphim Sibel

Sapang
Teamwork
FoRmation
SOcial distance
Nutritionnal help
HyGiene
Emergency Relief
Rallying for vaccins

Uw schakel tot solidariteit
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Nieuws uit K’Anchay
Zaadjes van hoop

Ontdek een video
over hun inzet en hun motto op
www.youtube.com/watch?v=puHaZipDPXM

Maandenlang moest Viktorija Cirvinskaite,
onze dokter, wachten op een visum. In
augustus 2021 kon ze dan toch eindelijk haar
werk ter plekke hervatten.

Coronagolf
Het is haar derde termijn bij de kliniek van een
ngo, waar ze instaat voor medische consultaties
en voor de vorming van het personeel.
Dokter Viktorija verliet nog maar net haar
quarantainehotel, toen ze moest vaststellen
dat COVID-19 zwaar toesloeg op ons eiland.
Dat was voor het eerst. Omdat het eiland Talim
eerder geïsoleerd is van de hoofdstad Manilla,
waren er in het verleden enkel sporadische
besmettingen. De Filipijnen zeiden daarom al
lachten dat “het virus niet kan zwemmen, het
zal nooit tot op het eiland raken”. Maar toch,
een nieuwe en meer besmettelijke variant
bereikte ons nu. De komst van die variant,
samen met een gebrek aan sociale afstand
en mondmaskerdracht, zorgde ervoor dat de
pandemie nu ook in verschillende dorpen op
Talim toesloeg.

Vaccinaties
De aankomst van dokter Viktorija was dan
ook een zegen. Eens te meer omdat we een
grote voorraad coronavaccins in de koelkast in
de stad hadden, maar geen dokter die wilde
gaan vaccineren op het eiland. Daarnaast
gaf dokter Viktorija het medische personeel
een grondige vorming rond ontsmetting en
maatregelen om de verspreiding van het virus
tijdens consultaties in te dijken.

Actie!
Zo kwam iedereen in actie. Een eerste groep
ging in Manilla moeilijk verkrijgbare medicatie

kopen, een tweede groep ontving in de
kliniek patiënten uit een tiental dorpen en
een derde vliegende ploeg, onder leiding van
dokter Viktorija, trok van dorp tot dorp om de
vaccinatie volgens leeftijdsgroep te plannen.

Enthousiasme

Beursstudenten
Ook in de Filipijnen maakt de coronacrisis
contactonderwijs onmogelijk. Leerlingen en
studenten moeten online les volgen. Voor
jongeren in het technisch onderwijs is dat
haast onmogelijk. Eén van onze jongeren,
Timothy, heeft zijn studies dan ook opgegeven
om werk te zoeken. Tegelijk mochten we

In de kliniek kregen de ergste coronagevallen
de best mogelijke verzorging. Dankzij de
aankoop van een nieuw apparaat voor
zuurstofbediening, kunnen nu twee patiënten
tegelijk geholpen worden. Ondanks alle
inspanningen stierven in ons dorp op acht
weken tijd vijftien mensen aan de gevolgen
van een coronabesmetting. Gelukkig werden
veel meer levens gered dankzij de inzet en het
enthousiasme van iedereen: eind november
2021 kregen negenhonderd dorpelingen een
vaccin. In de zeventien naburige dorpen werd
20 à 30 % van de bevolking reeds gevaccineerd.

Motto
Begin december was de piek van de
besmettingen bereikt en werd de situatie
langzaamaan rustiger. Dankbaar blikten we
terug op het enthousiasme van de medische
ploeg. Hun motto is “Stronger” (“Sterker”):

BE71 0000 1733 1169
Mededeling:
Sapang 2011-01

Aan het einde van 2021 gaf Robert
Crespin ons het laatste nieuws van het
project K’anchay, waarbij onderwijs
voor jongeren in het hoogland van
Bolivia centraal staat. Uit de update
onthouden we vooral dat er reden is tot
hoop en daarom nood aan volgehouden
steun. De titel van de nieuwsbrief
waarvan we je hieronder een ruime
samenvatting geven, was dan ook:
“Het beste vaccin? Solidariteit!”
Robert Crespin

Na een zachte winter voor onze gemeenschappen, en voor andere landen zoals
Haïti of Afghanistan, maken wij ons op
voor de laatste berichtgeving van 2021 uit
K’Anchay.

Wat we beleven en doen

Jamaica, veertien jaar oud, welkom heten. Haar
ouders zitten een gevangenisstraf wegens
drugshandel uit. Om Jamaica een toekomst
te geven, vangen we haar samen met twee
andere jonge meisjes op in ons centrum. Zo
kan ze in goede omstandigheden werken aan
een mooiere toekomst.
Ondanks de crisis, bruisen wij nog steeds van
enthousiasme! Dankzij jouw steun kunnen we
ook in 2022 steun bieden aan de opleiding
van 47 kinderen en universiteitsstudenten.
Bedankt voor je trouwe en waardevolle steun.

Steun kleinschalige vormings- en onderwijsprojecten.
Geef mensen van alle leeftijden zo de kans op een betere toekomst.

BE71 0000 1733 1169

Giften vanaf € 40 op jaarbasis zijn fiscaal aftrekbaar. 90 % van jouw gift gaat rechtstreeks naar onze projecten.

Wat beleven we, wat doen we, wat blijven we
bijleren om families, kinderen en jongeren te
begeleiden in hun moeilijke situatie? Of meer
nog: wat doen we om hen hoop en doorzettingsvermogen te geven zodat iedereen de
kans heeft om te werken aan een toekomst?

Corona-ellende
De coronapandemie raakt heel wat mensen.
Het coronavirus met al haar nieuwe varianten
heeft invloed op alle domeinen van ons
leven en onze werking: persoonlijk, familiaal,
sociaal, economisch. De gevolgen die deze
ellende met zich meebrengt, zijn van lange
duur. Dat is zelfs nog meer het geval in dit deel
van de wereld, helaas.

Systematische armoede
Naast de gevolgen van de coronapandemie is
er ook de systematische armoede in het noorden van Potosí, waar wij actief zijn. De gevolgen zijn dramatisch. Heel wat families hebben
niet voldoende voedselreserves, heel wat gemeenschappen (waaronder ook onze interna-

ten) hebben amper toegang tot water, er is onvoldoende capaciteit om mensen die besmet
raakten met het coronavirus te verzorgen, er
zijn niet genoeg coronatests of ontsmettingsmiddelen, er is onvoldoende zuurstof, mensen
hebben geen plek om in zelfisolatie te gaan,
scholen zijn gesloten omdat ze een broeihaard
van besmettingen zijn …

Veerkracht
In confrontatie met deze werkelijkheid, die
weinig zichtbaar is op sociale media, moeten
we vasthouden aan onze voorkeursoptie voor
de armen. We moeten doorgaan met onze solidariteit om een antwoord te kunnen bieden
op het lijden van anderen. Naar aanloop van
Kerstmis riepen we iedereen op om, samen
met ons en jou, te blijven hopen en vertrouwen te hebben in elke mens. Want we hebben
redenen genoeg om daarin te geloven! Wij geloven dat solidariteit bestaat, dat ze ons “besmet”, dat ze onder ons leeft en dat het mogelijk is elkaar van daaruit liefde te schenken. We
zien zoveel kleine, hoopvolle gebaren rondom
ons dat we onze innerlijke vrede herontdekken. Die zaadjes van hoop zetten ons aan om
te blijven dromen van een zachtere, liefdevollere, warmere wereld.
Laten we ons besmetten door het virus van
de solidariteit, zodat we samen het gemeenschapsgevoel en de broederlijkheid kunnen
verkondigen en verspreiden!


Een nieuwe middelbare school in Ndjuwola,
Democratische Republiek Congo

Sociale integratie van kwetsbare kinderen in
Mrouj, Libanon

De
vzw
Adis-Congo
schuwt
geen enkele inspanningen om
minderbedeelde kinderen de kans te
geven naar school te gaan en zo te
werken aan een toekomst. Vorig jaar
vroeg Adis-Congo hulp bij de bouw
van een school in Deko, dit jaar doet
ze dat voor één in Djuwola.

Met veel toewijding en beperkte middelen zetten de Paters Antonijnen zich in
Libanon dagelijks in om weeskinderen, kinderen met een beperking en kwetsbare
kinderen te voorzien van een warme omgeving, voeding en onderwijs. De
economische situatie in Libanon wordt met de dag schrijnender. Daarom slaken
ook de Paters Antonijnen een hulpkreet: jouw steun is nodig om hun dienstwerk
aan de meest kwetsbare kinderen te kunnen voortzetten.

Lowela, een landbouwregio in de provincie
Sankuru in het centrum van de Democratische
Republiek Congo, was ooit welvarend. Dat is
vandaag anders.

In de steek gelaten

Onze activiteiten in het tweede semester van 2021
Ondanks alle belemmeringen konden
onze internaten hun gewoonlijke
activiteiten tijdens het schooljaar laten
doorgaan. We informeren je graag over
enkele resultaten.
Françoise en Robert Crespin-Dijon
Vijftien van onze beursstudenten rondden in
december 2021 hun hogere studies af.

Succesvol parcours
Onder hen een ingenieur, vier landbouwkundige technici, een industrieel ingenieur,
een leerkracht, een tandarts, een boekhouder,

een boskundig ingenieur, een mecanicien en
vier verpleegsters. Jouw steun is bepalend
geweest voor hun succesvol parcours. Bedankt!

Zelfvoorzienend
Op het gebied van onze voedselproductie
hebben de leerlingen het beste van
zichzelf gegeven. Onze mechanismes om
zelfvoorzienend te zijn, werden weer wat
sterker. De leerlingen ontdekken zo dat hard
werk loont voor hun leven en dat van hun
familie. Ondanks de winter en de nachtvorst
kweekten we meer dan acht verschillende
groenten in de serres van de internaten.
Hierdoor moesten we ongeveer de helft
minder aankopen in de stad.

Internaten in nood
Er is ook minder goed nieuws. De internaten
van Vila Vila en San Marcos zitten in slechte
financiële papieren. Daardoor dreigen ze
minder leerlingen te kunnen aannemen of
zouden ze zelfs de deuren moeten sluiten.
Nochtans vragen zo’n tweehonderd leerlingen
opgenomen te worden in het internaat van
San Marcos alleen. We schatten de jaarlijkse
kost per leerling op 400 euro. Vandaag zijn in
beide internaten tachtig leerlingen effectief
ingeschreven.

Extra steun
Ook voor onze beursstudenten hebben we
extra steun nodig. We zijn op zoek naar peters
en meters voor vijfentwintig beursstudenten.
Zo’n peter- of meterschap betekent dat je
je engageert om de student drie of vijf jaar,
afhankelijk van zijn of haar studies, te steunen
met 500 euro per jaar.

Help onze internaten
en studenten met een gift
aan Proma

BE71 0000 1733 1169
met de mededeling:
2011/28 K’anchay

François Okitafumba zet zich al jarenlang in
om de bevolking toch weer hoop te geven.
Daarom richtte hij de vzw “Adis-Congo” op,
wat staat voor “Action pour le Développement Intégré du Sankuru-Congo” (Actie
voor de integrale ontwikkeling van
Sankuru-Congo). Deze organisatie legt
de nadruk op de ontwikkeling van de
landbouw, op onderwijs en op de
gezondheid van een bevolking die
zich in de steek gelaten voelt.

Technische school
Samenwerking met Missio-België en
Proma moet de bouw van een kleinschalige, technische middelbare school
in Djuwola mogelijk maken. Met steun
van de lokale bisschop Nicolas Djomo is
men alvast begonnen aan de bouw van zes
klassen. De werken zouden zo’n zes à acht
maanden duren en 33 000 euro kosten.

Uitrusting
Na de constructiewerkzaamheden is het tijd
om de nieuwe gebouwen uit te rusten. Er is
nood aan banken, schoolborden, lessenaars,
kasten, boeken, schriften, computers, snijmachines, werkgereedschap … De nieuwe klassen moeten natuurlijk ook aangesloten worden op de waterleiding
en de voorziene zonnepanelen. De
totaalkost hiervan wordt geraamd
op 30 000 euro. Om die kost te kunnen dragen, vraagt Adis-Congo nogmaals hulp aan Proma. Enkel zo kan
de nieuwe middelbare school echt
een feit worden binnen afzienbare
termijn.

Gelijke kansen

Het weeshuis en de school voor
maatschappelijke oriëntatie van de Paters
Antonijnen bevinden zich in Mrouj, een klein
dorp in de bergachtige streek Metn. De bergen
bereiken hoogtes tot 1250 meter, op zo’n dertig
minuten verwijderd van de hoofdstad Beiroet.
De inzet van de Paters Antonijnen aldaar is een
prachtig voorbeeld van het missionaire werk
van deze orde die in 1700 gesticht werd.

Gratis

Bedankt voor de steun die je al
gaf aan de jongeren van Lowela,
die nu een goede vorming
kunnen krijgen en er zo mee
voor zullen zorgen dat de regio
financieel weer op eigen benen
kan staan. Geef je hen opnieuw
een duwtje in de rug?

Steun hen via Proma op

BE71 0000 1733 1169

met de mededeling:
Adis-Congo Lowela 2019/65

bieden aan weeskinderen en kwetsbare
kinderen. Anderzijds willen ze hun
persoonlijke ontwikkeling stimuleren vanuit
een totaalvisie op hun persoon, zonder enige
discriminatie op basis van afkomst, religie,
geslacht, ras … De nadruk ligt op de vorming
van de mens in zijn of haar totaliteit. Het
sociaal-educatief programma werd speciaal
ontwikkeld om zo goed mogelijk in te gaan op
de reële behoeften, met voldoende aandacht
voor solidariteit, eerlijkheid, transparantie en
respect voor iedereen in de gemeenschap.
Het doel is steeds om de fysieke, intellectuele,
spirituele en culturele capaciteiten van de
kinderen te ontwikkelen. Zo kunnen ze groeien
en standvastige volwassenen worden die klaar
zijn om hun plaats in de samenleving en het
werkveld in te nemen, voor hun eigen welzijn
en dat van de gemeenschap.

De Paters Antonijnen werken samen met het
Ministerie van Sociale Zaken, dat hen met
vier tot vijf jaar vertraging steunt in zo’n 2 %
van de totale uitgaven voor sociale, culturele,
financiële en educatieve ondersteuning van
weeskinderen, kwetsbare kinderen die in erg
moeilijke familiale omstandigheden leven en
van families die ver onder de armoededrempel
leven. De diensten van de Paters Antonijnen
zijn volledig gratis.

Op maat
Het instituut kan zo’n 115 kinderen tussen 3
en 14 jaar opvangen. Door de coronacrisis
zagen ze zich genoodzaakt de capaciteit terug
te schroeven tot 43 kinderen in het weeshuis.
Daarnaast was er financiële steun nodig voor
zo’n 14 families die onder de armoededrempel
leven, goed voor zo’n 49 volwassenen en
kinderen. Ook begeleiding van kinderen
met leermoeilijkheden (dyslexie, dyscalculie,

dysorthografie …), aandachtsstoornissen of
gedragsmoeilijkheden is belangrijk. Zij krijgen
aangepast onderwijs, zodat ze dankzij een
vorming op maat toch kunnen leren en werken
aan hun toekomst.

Missie
Het doel van de Antonijnen is tweeledig.
Enerzijds willen ze een intellectuele,
menselijke, sociale en spirituele vorming

Volgens de Paters Antonijnen verdient elk kind
dezelfde kansen, ook kinderen uit kwetsbare
of minderbedeelde families. Ze baseren zich
daarvoor op de Rechten van het Kind en de
katholieke waarden. Het is belangrijk dat
ook deze kinderen volwaardige leden van
de samenleving kunnen zijn en kwalitatief
onderwijs kunnen genieten. Ze moeten de
nodige competenties aanleren, het nodige
onderwijs en de nodige steun krijgen om te
kunnen werken aan een betere toekomst.  

