Proma

Colofon

PROMAGAZINE

Redactie: Emmanuel Babissagana en
Marilène Moons
V.U.: Théogène Havugimana,
Tervuursestraat 56, 3000 Leuven

Driemaandelijks informatieblad 11.43 | September – Oktober – November 2022 | Erkenningsnummer: P913793

Met dank aan: Victor Lobo, Zr Marie
Christine Harpigny, Vader Jean-Marie
Mufeji, Emmanuel Babissagana,
Marilène Moons
Lay-out: Signart.be
Drukwerk: Top-Printing
Dit tijdschrift is uitgave van Proma vzw
Tervuursestraat 56, 3000 Leuven
016/ 47 93 95
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.
Proma is lid van de Vereniging voor
Ethische Fondsenwerving.
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Jouw schakel tot solidariteit

De afgelegen ligging als gevolg van de
slechte staat van de wegen is ook een
knelpunt voor het handelsverkeer. Bovendien vernietigt het verbranden van landbouwgrond geleidelijk het oerwoud en
veroorzaakt het ecologische problemen.

De verwezenlijkingen van de Lukafu
Missie
De Lukafu Missie bestaat al een eeuw. Het
is het werk van de Franciscanen en wordt
vandaag de dag beheerd door een team
van 3 Franciscaanse broeders en 4 Franciscaanse zusters, onder leiding van Pater
Jean-Marie Mufeji. Om de mensen van
Lukafu te helpen hun vele problemen te
overwinnen, heeft de Missie verschillende
projecten ondernomen en geïnvesteerd in
vele gebieden. Deze omvatten:
1) Een regionaal ziekenhuis. Het medisch
team biedt basisgeneeskunde en chirurgie, voornamelijk in de pediatrie, gezien
het grote aantal geboorten.
Inheemse ziekten zijn malaria, tyfus en
door water overgebrachte ziekten. Het
medisch team bestaat uit één of twee
chirurgen en verschillende verpleegsters,
waaronder enkele Franciscanessen.
2) Een lagere en een middelbare school
met 1800 leerlingen, alsmede een kostschool voor jongens en een andere voor
meisjes.
3) Werkplaatsen voor de opleiding van
schrijnwerkers, metselaars en naaisters.

De noden
Voor al deze activiteiten is er een grote
behoefte aan opleiding. Alle specialisaties
die betrekking hebben op geneeskunde,
algemeen onderwijs, houtbewerking,
metselen, elektriciteit, mechanica, informatica en landbouw zijn zeer gegeerd en
vergen aanzienlijke investeringen, gezien
de groeiende vraag. Kortom, op de drie
gebieden onderwijs, gezondheidszorg en
landbouw zijn er enorme projecten die,

naast de inzet van vrijwillige beroepskrachten (waarvoor Lukafu over faciliteiten beschikt), extra financiële middelen
vereisen om de bestaande infrastructuur
uit te breiden en aan te passen. Om vervolgens ook de kwaliteit en de kwantiteit
van de verstrekte opleidingen, of zelfs die
van de landbouwproductie, te verbeteren.
Het doel is de plaatselijke bevolking in
staat te stellen in haar basisbehoeften te
voorzien om op een meer menswaardige
en zelfstandige manier te leven. Het doel
is een positieve spiraal te creëren, een ontwikkelingsdynamiek die Lukafu en de omliggende gebieden ten goede zal komen.
Uw steun hierbij is zeer welkom.

Uw steun
De missie van Lukafu doet via PROMA een
oproep voor donaties aan mensen van
goede wil om al haar werkzaamheden te
steunen, en in het bijzonder de bouw van
een lagere school: KIPETA, in Kisumbu, 70
km ten noorden van Lukafu, waarmee zij
tijdens dit droogseizoen wil starten. De
metalen platen en planken voor het geraamte hebben we al; nu alleen nog de
bakstenen en het cement om de muren te
bouwen. Er zijn veel kinderen op school en
er is een gebrek aan klaslokalen; anderen
studeren in de strohutten met archaïsche
schoolborden. Ze hebben uw steun nodig.
Vader Jean-Marie Mufeji

Om de Lukafu Missie te
steunen, gelieve uw overschrijving te maken op de
rekening van Proma:
BE71 0000 1733 1169
met vermelding van:
Lukafu 2011/27

Hoe ziet de toekomst eruit voor de jonge
moeders van Kikwit?
Sinds 2014 is de ASBL Éducation à la santé Kikwit in de Democratische Republiek Congo zeer actief op het gebied van de integrale
menselijke ontwikkeling. De vereniging zorgt met name voor de sociale en professionele re-integratie van jonge moeders door middel
van een reeks opleidingen die erop gericht zijn hun een toekomst
te bieden. Maar er is nog veel te doen in deze arme regio, en de
Vereniging heeft uw steun nodig, zoals Zuster Marie Christine Harpigny, hoofd van de Asbl, hier uitlegt.
Toename van het aantal tienermoeders
Als gevolg van de heersende armoede in
de regio neemt het aantal tienermoeders
gestaag toe. Deze situatie maakt de toekomst van deze meisjes, maar ook die van
hun kinderen, steeds onzekerder. Wanneer
de problemen en moeilijkheden elkaar opvolgen, hoe kan men zich de toekomst dan
nog voorstellen? Het is aan deze grote bezorgdheid dat de vzw Éducation à la santé Kikwit in de Democratische Republiek
Congo tracht tegemoet te komen, dankzij
uw steun.

Opleiding en ondersteuning
Dankzij uw steun:
- Kan het inschrijvingsgeld van 10 kinderen uit arme gezinnen wordt betaald,
zodat zij vanaf het eerste jaar tot en met
het zesde jaar naar school kunnen blijven
gaan.
- Zijn er ook opleidingssessies over gezinsplanning en gezondheidsvoorlichting,
die in deze tijd van pandemieën en andere epidemieën waaraan het in Afrika niet
ontbreekt, noodzakelijk zijn.

- Er zijn verschillende opleidingen, van het
opleidingsgedeelte bouw, tot landbouw,
groenteteelt en Artemisia, veeteelt, herbebossing, en herstel en onderhoud van
natuurlijke leefomgevingen.
- En is er een opleiding in het maken van
kleding, die deze jonge moeders tussen
12 en 18 jaar in staat stelt hun kinderen
fatsoenlijk op te voeden en te kleden.
Hiermee tracht men te voorkomen dat
zij hun toevlucht nemen in illegale abortussen, die over het algemeen hun leven
in gevaar brengen. Voorts dient erop te
worden gewezen dat abortus in de DRC
verboden is en bij wet strafbaar is gesteld.

Project
Om dit probleem te verhelpen willen de
Raad van Bestuur van Éducation à la santé
Kikwit en de afdeling bouw een permanent
pand bouwen om ons materiaal op te slaan
en onze meisjes onderdak te bieden in
geval van zware regenval. Hen een zaaltje
aanbieden en een toename van het aantal
inschrijvingen mogelijk maken, dat is de
uitdaging die wij met u willen aangaan.

Uw bijdrage
Wij rekenen op uw steun om dit opleidingsproject zo goed mogelijk uit te
bouwen. U kunt ons altijd volgen op
www.educationsantekikxit.com

Moeilijkheden
Hoewel het dankzij eerdere donaties mogelijk is geweest oude en moderne naaimachines, tafels en naaigereedschap aan
te schaffen, is het door de klimaatveranderingen moeilijk geworden dit leerproces uitsluitend buiten voort te zetten. Het
is inmiddels moeilijk om deze jongeren in
3 of 4 maanden op te leiden als regen en
stof het werk voortdurend onderbreken.
De wachtlijsten zijn lang en wij kunnen
helaas niet aan al deze verzoeken voldoen.

Zr Marie Christine Harpigny

Om te steunen,
kunt u een donatie
doen op Proma’s rekening:

BE71 0000 1733 1169
met de mededeling:
“KIKWIT 2015/44”
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Voor een laatste keer een duwtje in de rug
voor de school in Kulasai
Sinds enkele jaren steunt pater Promildon Lobo vele kinderen uit arme gezinnen in India, vooral in Kulasai. Hij wordt gesteund door vrienden en parochianen in België, en door de leden van Proma. Sinds 2021,
nadat pater Promildon andere taken had gekregen, heeft zijn confrater, pater Victor Lobo, het beheer
van het project overgenomen en de bouw van een school gestart. Hier geeft hij ons een update over de
voortgang van de werkzaamheden en vraagt hij om onze steun bij het realiseren van de bouw.

De strategie voor de uitvoering van
het nieuwe bouwproject van de
school
Met de genereuze steun van Proma en
van de gelovigen van de parochie van
Onze-Lieve-Vrouw Barmhartigheid in België zijn we in juli 2021 begonnen met de
bouw van de St Francis Xavier Primary
School in Kulasai. Voorafgaand aan de

start van het project heb ik, als coördinator, bij verschillende aannemers een offerte aangevraagd. De minimumofferte bedroeg 4.200.000 roepies (50.801 euro) en
de maximumofferte liep op tot 5.400.000
roepies (64.285 euro).
Aangezien de schattingen zeer hoog uitvielen, kon de uitvoering van het project
niet in zijn geheel worden uitbesteed. Alleen de metselaar en de bouwploeg kregen aanvankelijk een werkcontract. Op
basis van nieuwe offertes die voordelig en
van goede kwaliteit waren, heb ik vervolgens alle bouwmaterialen gekocht. Op die
manier werd bijna 1.000.000 Rs (11.904
euro) bespaard. De heer Ramachandran,
de plaatselijke burgerlijk ingenieur, stemde ermee in regelmatig een bezoek te
brengen aan de bouwwerf en gaf voldoende advies voor een kwaliteitsvolle bouw.

Namens alle leerlingen en de kerkgemeenschap wil ik u, de leden van Proma
en de gelovigen van de parochie van Onze
Lieve Vrouw van Barmhartigheid, hartelijk
danken voor uw steun aan de behoeften
van de leerlingen en voor uw bijdrage aan
de verwezenlijking van het project voor de
bouw van deze nieuwe school in Kulasai.

Nog een kleine inspanning
Zoals op de bijgevoegde foto’s te zien is,
zijn de ruwbouwwerkzaamheden bijna
voltooid. Zoals hierboven vermeld, moet
er echter nog heel wat aan de afwerking

worden gedaan, wat behoorlijk duur is.
Wij rekenen op een extra inspanning van
u om ons te helpen dit te verwezenlijken.

Victor Lobo

Om het Kulasai project
te steunen, kunt u uw
donatie overmaken op
Proma’s rekening:

BE71 0000 1733 1169
met de mededeling:
“Kulasai 2020/78”

Steun de missie van LUKAFU in de DRC

Lancering van het project

Voortgang van de werkzaamheden

We begonnen met de bouw op 26 juli
2021, met het plaatsen van de eerste steen
door pater Promildon Lobo. Leerlingen, leraren, ouders en de oudsten van het dorp
namen deel aan de ceremonie en legden
ook de stenen als symbool van de start van
de bouwwerkzaamheden.

Tot nu toe hebben we het pleisterwerk van
het hele gebouw voltooid en de hele constructie in de grondverf gezet. De vloerbedekking, de installatie van houten deuren
en ramen, de elektrische aansluitingen,
het waterdicht maken van het dak, de sanitaire voorzieningen en het schilderwerk
moeten nog worden voltooid.

De Missie van Lukafu werd ongeveer een eeuw geleden opgericht door Franciscaanse missionarissen
in de DRC. Het is gevestigd op een grondgebied van ongeveer 10.000 vierkante meter en helpt de
bevolking van dit dorp om hun vele moeilijkheden op economisch, sociaal, onderwijs- en gezondheidsgebied te overwinnen. Pater Jean-Marie Mufeji, die vandaag aan het hoofd van de Missie staat, geeft
actuele feedback en nodigt ons uit om het missiewerk in deze regio nog meer te steunen.
Locatie en indeling

Activiteiten en bezorgdheden

Betrokkenheid van de plaatselijke
gemeenschap bij het project

Lukafu is een groot dorp in het bisdom
Kilwa-Kasenga, in de provincie Haut
Katanga in de Democratische Republiek
Congo (DRC). Het ligt 180 km ten noorden van de stad Lubumbashi, de hoofdstad van de provincie, en aan de voet van
het Kundélungu-plateau. Het wordt van
water voorzien door een kleine rivier, de
Lukafu, die enkele kilometers stroomafwaarts uitmondt in de Lufira, een zijrivier
van de Congo-rivier. Het dorp telt iets
minder dan 10.000 inwoners, waaronder
ongeveer 1.800 gezinnen.

Meer dan 90% van de inwoners van
Lukafu zijn landbouwers (boeren). Maar
de traditionele landbouw (hoofdzakelijk
maïs en maniok, met wat aardnoten,
rijst, sojabonen en enkele oliepalmen)
is onvoldoende vruchtbaar en dus niet
erg winstgevend. De hele bevolking lijdt
onder dit productietekort, kan nauwelijks
overleven en is niet in staat een productieoverschot te genereren dat kan worden verkocht. De weersomstandigheden
hebben regelmatig een dermate grote invloed op de oogsten dat er hongersnood
dreigt in de paar maanden dat er tussen

twee oogstperioden. 

De gemeenschap bestaat uit arme vissersgezinnen en koelie gezinnen. Zij hebben
nochtans allen tijdens de weekends meegewerkt aan de bouw van de school. Ieder
deed dit naar eigen vermogen en middelen, waarbij sommigen niet aarzelden een
beetje materiaal aan te bieden, naast hun
werkkracht en tijd. De leraren zelf lieten
zich van hun beste kant zien en leverden
ook een financiële bijdrage van 1.109
euro. De zusters uit de regio droegen 907
euro bij.
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Bedankt.
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