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Sinds 2018 leidt priester Dominic Halder het project Khulna Students in goede banen. Hij doet dit
in samenwerking met enkele sympathisanten rond de Karmel van Oudenaarde, Peter Hellebuyck en
Proma. Het project wil de onderwijskansen van de Dalits, een kleine en gemarginaliseerde
bevolkingsgroep, verhogen. Geen eenvoudige opdracht in een context die gekenmerkt wordt door
algemene armoede, vooral in de plattelandsregio’s.
Priester Dominic neemt intussen een nieuwe parochie onder zijn vleugels in Bagerhat. Ook hier zorgt
armoede voor heel wat obstakels, maar ook hier wil priester Dominic daar iets aan doen.
Minderheid
Bagerhat ligt in het zuidwesten van
Bangladesh, aan het begin van de Sundarbandelta. De bevolking leeft er van
visvangst. Bagerhat telt zo’n 8000 moslims, 1500 hindoes en 800 katholieken.
Alle parochianen van priester Dominic
behoren tot de groep van Dalits, kastelozen. De christelijke minderheid heeft het
niet makkelijk in Bangladesh, waardoor
de nood aan christenen met een goede
opleiding steeds groeit.

School
Daarom zou priester Dominic graag alle
kinderen van zijn parochie goed onderwijs kunnen aanbieden. Dit is immers de
eerste stap naar een betere toekomst.
Priester Dominic beheert de lagere
school van Sint-Jozef in Bagerhat, waar
zo’n 300 Dalitkinderen terecht kunnen.

Maar de school verkeert in slechte staat,
vooral het dak. De overheid helpt niet
echt. De leerlingen gebruiken een handboek dat ze van de overheid krijgen,
maar moeten zelf voorzien in het andere
schoolmateriaal. Computers in het onderwijs integreren is een onbereikbare
droom, bij gebrek aan middelen.

Maar de armoedige situatie heeft nog
meer gevolgen. Zo zijn de leerkrachten
onvoldoende opgeleid en kan niemand
garanderen dat ze elke maand hun loon
uitbetaald krijgen. Kinderen komen met
een lege maag naar school of kunnen de
schoolkosten niet betalen. Door armoede haken veel kinderen na verloop van
tijd af: ze zijn nodig als extra werkkracht
in het gezin.

Schoolloopbaan
Nochtans wordt elk Bengalees kind acht
jaar lang verwacht in de lagere school.
En dit zes dagen per week. Enkel vrijdag is een vrije dag, omdat dit voor de
moslimmeerderheid een dag van gebed
en moskeebezoek is. Na acht jaar basisonderwijs zouden de leerlingen moeten
doorstromen naar het secundair onderwijs, nadien zelfs naar de universiteit. Jammer genoeg maken velen hun
secundaire opleiding niet af door een
verplichte uithuwelijking. In het hoger
onderwijs volgen de meesten een opleiding in geneeskunde, tot ingenieur of tot
leerkracht. Succesverhalen zijn zeker mogelijk: dankzij jouw steun studeert Joy,
een kind waarvan beide ouders ziek zijn
en dat hoort bij de vorige parochie van
priester Dominic, nu voor dokter.
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sociaal werk en gezondheidszorg. Met
zowat elk probleem komen de parochianen aankloppen bij hun priester.

Daarom: bij voorbaat duizendmaal
dank!

Steun de Dalitkinderen van
Bagerhat. Doe een gift via
Proma:
BE71 0000 1733 1169
met de mededeling:
Khulna Students 2018/57

Arme Kerk

Problemen
Bij het runnen van een parochie komt
heel wat kijken. Natuurlijk is een priester in zijn parochie verantwoordelijk
voor liturgie, catechese en geloofsverkondiging naar niet-christenen. Maar
hij is ook econoom en beheerder van
de lokale school. Veel priesters hebben
in de parochie een moestuin en kleine
boerderij. Ze houden zich ook bezig met
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Peter Hellebuyck

De Dalitbevolking wil haar lot verbeteren en rekent daarbij op steun van mensen als priester Dominic. Hij rekent op
zijn beurt op jou. Goed onderwijs en een
godsdienstige opvoeding kunnen hun
toestand verbeteren, maar daarvoor zijn
middelen nodig. Elk gebaar van solidariteit, hoe klein ook, kan grote impact
hebben op de toekomst van deze uitgesloten kinderen en de hele gemeenschap waartoe zij behoren.
Priester Dominic trekt zich het lot van
kinderen als Joy aan. Hij vierde op 9
maart 2022 zijn 25-jarig priesterjubileum en zet zich al minstens even lang in
voor de arme christenbevolking. Buitenlandse steun is daarbij onmisbaar, omdat de Bengalese Kerk zelf erg arm is.
Priesters als Dominic krijgen maar 30
euro per maand van hun bisschop.
Meer heeft die niet te verdelen. Daarom vraagt de bisschop aan de priesters
zelf te voorzien in alles wat er nodig is
voor het runnen van een parochie. Veel
priesters zoeken daarom elders sponsors, vaak bij mensen die ze leerden
kennen tijdens hun studies in Europa,
de Filippijnen of Zuid-Korea.

Jouw schakel tot solidariteit

Met dank aan: Catherine De Ryck,
Bart & Magda Geudens, Peter Hellebuyck, Marina Van Der Hoeven

Verbeteren

Gevolgen

Proma

Bedankt!
Het vorige nummer van ProMagazine stak volledig in een nieuw kleedje. Bovendien willen we je
nu driemaandelijks nog meer informatie uit de projecten zelf brengen. Daarom krijgen projectverantwoordelijken meer ruimte in ProMagazine.
We hebben van heel wat lezers een positieve
reactie – en nog geen enkele negatieve reactie – op
de verandering mogen ontvangen, waarvoor dank!
Jouw feedback helpt ons beter aan te sluiten bij
jouw verwachtingen, zodat we je steeds beter van
dienst kunnen zijn.

Dit tijdschrift is uitgave van Proma vzw
Tervuursestraat 56, 3000 Leuven
0471 71 24 65
info@promavzw.be
www.promavzw.be
Ondernemingsnummer: 0410.537.157

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.

Mummy Home staat op poten!
Sinds 2018 zetten Marina Van Der Hoeven en de Indiase priester Anil zich in voor dalitkinderen in het
zuiden van India. Ze doen dit met het project Mummy Home dat aangesloten is bij Proma. In Narketpally
helpen ze bij de bouw, het onderhoud en de ontwikkeling van een kleuterschool.
Door structurele armoede en talrijke regels van de overheid loopt dit niet altijd van een leien dakje,
waardoor jouw steun erg nodig blijft.
Première

Armoede en kindersterfte

Het project Mummy Home krijgt steeds
meer vorm. De overheid moet nog goedkeuring geven voor de opvang van kinderen. Om die toelating te krijgen, moet
priester Anil eerst de klaslokalen decoreren, zorgen voor muurschilderingen
binnen en buiten, zorgen dat de airconditioning in de lokalen werkt, de camerabewaking laten aansluiten en natuurlijk
nog een berg papierwerk afhandelen. In
juni hoopt hij hiermee rond te zijn, precies
voor het begin van het nieuwe schooljaar
in India. Een leuk detail: voor het kleine
dorp Narketpally zou deze kleuterschool
een absolute première zijn!

In de staat Telangana, in het zuiden van
India, zet priester Anil zich zo in voor
de meest arme leden van de Indiase
bevolking. Velen onder hen zijn Dalits,
kastelozen. De regio wordt geteisterd
door grote droogte, wat natuurlijk dramatische gevolgen heeft voor de lokale
landbouwers. Door verloren oogsten belanden zij in armoede, wat ervoor zorgt
dat veel kinderen ondervoed raken.
Mummy Home biedt daarom basiszorgen
aan, maar ook voedingssupplementen.
Broodnodig, als je weet dat veel kinderen onder de vijf jaar hier sterven door
ondervoeding.

Proma is lid van de Vereniging voor
Ethische Fondsenwerving.

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.

Waterput
In augustus 2018 werd het terrein voor
Mummy Home aangekocht.
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Nieuws uit Al Gazira
Sinds 2018 zetten Bart en Magda Geudens zich in voor kansarme kinderen en gezinnen in Egypte.
Ze leggen de nadruk vooral op onderwijs en vorming. Hun inzet kreeg al gestalte in het project Kid’s
Paradise, dat via Proma hartverwarmende steun kreeg en in 2021 werd afgerond. Vandaag gaan Bart
en Magda, met hun lokale partners, door met het project Al Gazira, ook in Egypte. We delen graag
onderstaande brief van hen met jou.
diepingen; vaak zonder lift en te hoog
om nog veilig te zijn op de verschuivende zandplaten.

Woestijndorpen

Kort daarna werd een diepe waterput geboord. De diepte van deze put reikt verder
dan wat vroeger de gewoonte was. Zo
hoopt priester Anil dat de waterput nog
jaren kan zorgen voor voldoende water, ondanks de toenemende droogte. Op 25 januari 2019 gingen de bouwwerken van start.

Ingewijd
Op 15 februari 2021 werd het gebouw officieel ingewijd. Jammer genoeg zorgde de
coronapandemie ervoor dat in 2021 geen
kinderen konden worden opgevangen.
Gelukkig komt daar nu verandering in.

Enerzijds kunnen de kinderen er terecht in
kleuterklassen, waar ze spelenderwijs alvast oefenen op lezen en schijven, knutselen en zingen. Anderzijds kunnen moeders
er tijdens de dag werken.

Voeding
Naast onderwijs, wil priester Anil de kinderen ook een voedzaam ontbijt en een
gezonde lunch aanbieden. Hij hoopt hiermee antwoord te bieden op de voedselproblematiek van de regio, die zelfs leidt
tot grote kindersterfte door ondervoeding.

Lessen
Na de schooluren doen de lokalen dienst
om les te geven aan oudere kinderen.
Ook vrouwen van de regio kunnen dan in
Mummy Home terecht om te leren naaien
of borduren, of om bij te leren rond hun
persoonlijke hygiëne en die van de kinderen.

Bedankt
De bouw van Mummy Home was duurder

dan verwacht. Het was het waard: de kinderen komen er terecht in een warm nest.

Steun Mummy Home
met een gift via Proma vzw:

BE71 0000 1733 1169
met de mededeling:
Mummy Home 2018/56
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Hartelijk dank om dit mooie project al te
hebben gesteund. Maar het is net als bij
kinderen: eens de baby geboren is, moet
je er zorg voor dragen om hem alle kansen
te geven en te helpen groeien. Mummy
Home heeft dan ook nood aan middelen
op lange termijn; bijvoorbeeld om leerkrachten en conciërges te betalen, degelijke voeding of hygiëneproducten aan te
kopen, te zorgen voor speelgoed en educatief materiaal … Enkel met jouw steun
wacht dit project een mooie toekomst!
Marina Van Der Hoeven

Wij zijn twee dagen thuis en profiteren van het zalige lenteweer om een
wandeling te maken, weg van de stapel
ongelezen kranten die bol staan van de
ellende in Oekraïne.

110 miljoen Egyptenaren
Onverwacht en ongevraagd gooit een
zwalpende fietser verwijten naar ons
hoofd en tegen de straatstenen: “We
zijn met veel te veel op deze aardkloot.
Kop af van de helft, van 3 miljard!” Wat
een contrast met zuster Camilla, die
onlangs met triomfantelijke stem aan
de kloostertafel verkondigde dat er in
Egypte per seconde 6 baby’s worden
geboren en dat het aantal Egyptenaren
de 110 miljoen overschrijdt. Eind vorige eeuw sprak men nog van 60 miljoen!

missieposten. “Met onze poort, onze
armen en ons hart wijd open”, schrijft
zuster Gloria.

Huisvesting
Egypte staat voor grote uitdagingen
en één van de vele zorgen van Abdul
Fattah Al Sisi is de huisvesting van al
die aanstormende jonge gezinnen. Er
zijn voor hen maar twee mogelijkheden: nieuwbouw op de steeds schaarser wordende vruchtbare strook langs
de Nijl, of steeds meer verdiepingen op
de bestaande gebouwen die pijlsnel de
hoogte in gaan. Veel gebouwen tellen
nu al twaalf, vijftien en soms meer ver-

Een andere zorg is het voedseltekort
en de schrijnende armoede in de woestijndorpen. Overal in het land werden
nochtans grote projecten opgestart,
wegen aangelegd en bruggen gebouwd om, zoals de president het verwoordt “het onderontwikkelde zuiden
open te trekken en de bewoners van de
woestijndorpen toegang te geven naar
de steden en naar een betere ontwikkeling”. De grote vraag is: ‘Ten koste
waarvan?’

Werkperiode
We zijn dus weer thuis en kijken terug
op een intense werkperiode waarbij
we het ‘spinnenproject’ in zes kleuterscholen konden realiseren, met de
geplande vormingsmomenten waarop
de kleuterleidsters hun ervaringen
deelden en pronkten met de werkjes
van hun kleuters. Ook de planning
verliep zoals voorzien: de aankoop
van de treinkaartjes (die minstens een
week van tevoren dienen aangekocht
om toch zeker te zijn van een plaats in
de vaak overvolle treinen), de afspraken met de kloosteroversten van de

verschillende missieposten waar we
steeds mogen logeren, de chauffeurs
om ons na elke treinreis op te vangen
op het perron van een ver en verscholen woestijndorp, een opgemaakt bed
in ons logement …

Memorabele momenten
En natuurlijk zijn er de memorabele
momenten, zoals die extra lange treinreis van Dayrout naar Alexandrië. Die
duurt normaal zes tot acht uur, maar
plots werd het veertien uur omdat de
locomotief het begeven had en we
moesten wachten op een nieuw treinstel dat van heel ver moest komen. En
het zou beslist komen, beweerde men,
weliswaar ‘op een Egyptisch uur’ wat
twee mogelijkheden inhoudt: ofwel
vóór ofwel nà zonsondergang! Gelukkig voor ons schoven we nog net op
tijd voor het avondeten aan bij de gezellige kloostertafel van het ‘Huis van
de barmhartigheid’ bij de Dochters van
Liefde van Sint-Vincentius. El hamdoelie Allah of God zij dank!
Bart & Magda Geudens

Al deze avonturen, moeilijkheden,
risico’s en warme momenten hadden
als hoofddoel om hoop en vreugde
te brengen naar afgelegen gebieden
in Egypte. De noden zijn zeer groot,
maar de middelen zeer beperkt.
Daarom doen we beroep op jouw
vrijgevigheid, zodat we verder op
weg kunnen gaan met gezinnen en
kinderen.

Steun hen met een gift aan Proma:

BE71 0000 1733 1169

met de mededeling: Al Gazira 2018/53

Sterke hand
“En dat die hele grote bende landgenoten maar één sterke hand nodig heeft
om alles in goede banen te leiden”,
fluisterde een tafelgenoot. We horen,
zien en zwijgen in het besef dat dit de
enige manier is waarop we, al meer
dan twintig jaar, ongestoord ons ding
kunnen doen en dat we na al die jaren
nog steeds welkom zijn in het land van
de farao’s, in de Koptische parochies en
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