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Op weg naar Al Gazira 
Sinds 2018 werken Magda Geudens en Bart Vanbrussel met de kinderen van Al Gazira in Egypte. Samen met 
Proma streven ze ernaar hen een integrale opvoeding te geven, zowel intellectueel, sociaal als op het vlak 
van gezondheid. Hier vertellen ze ons over de voorbereidingen van hun laatste verblijf in Egypte, de missies 
die ze willen volbrengen en de uitdagingen die ze met uw steun hopen aan te gaan.

Hallo lieve vriend, 
Nu de kleinkinderen terug zijn naar de kin-
deropvang en op de kleuterschool, kunnen 
we ons richten op onze volgende reis naar 
Egypte.

Missie « schone tanden »
We volgen het gebruikelijke scenario: 
reismedicijnen aanvullen, bij de bank 
de nodige “coupures” bestellen voor 
de enveloppen die we plannen voor de 
verschillende projecten en/of voor een 
bijdrage aan de missieposten waar onze 
“kost en inwoning” wordt verzekerd.
Vier grote koffers zijn al gewogen en 
geïnventariseerd; 300 zakken van alumi-
niumfolie vol koffiefilters, waarvan de 
bovenste randen zorgvuldig zijn afge-
sneden door een groep vrijwilligers, een 
groep dames van ons parochiecentrum 
en van de cafetaria van WZC Compos-
tela (Borsbeek). Genoeg om het project 
“Schone tanden zijn gezonde tanden” 
opnieuw te lanceren in een vijftal kleu-
terscholen en om 300 Koptische kinde-
ren te verrassen met een zilveren tasje 
gevuld met bekertjes, een tube tandpas-
ta en een gloednieuwe tandenborstel, 
geschonken door de firma “Boucherie” 
uit Izegem.

Certificaat tandenpoetsen
Stel je deze kleuters voor na een paar 
weken oefenen onder toezicht van de 
leraar, met een echt “certificaat tan-
denpoetsen” en hun tasje, versierd met 
kleurrijke linten. Zie hoe ze enthousi-
ast naar de schoolpoort rennen om de 
boodschap in de dorpsstraatjes te ver-
spreiden: “van onder naar boven, van 
links naar rechts, binnen en buiten...”. 

Ze kennen de Arabische rijmpjes uit hun 
hoofd, deze kleine “influencers” die op 
hun manier, beter dan welke ontwikke-
lingswerker ook, reclame maken voor 
“Mondzorg in ontwikkelingslanden”. Dat 
was de titel van een conferentie aan de 
KU Leuven waar ik enkele jaren geleden 
de gelegenheid had om dit project voor 
te stellen aan toekomstige tandartsen.
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Foto 1: Eén van de vele “Word de Bever” posters die ik kon verzamelen in de kantoren 
van CM en waarvan we bedrukte strips hebben gemaakt, met Arabische tekst, die je nu 
kunt vinden in verschillende kleine scholen en ook in de wachtkamers van de klinieken 
in onze missieplaatsen.



Schoenen voor de allerarmsten
Dit jaar starten we ons programma in 
de kleuterschool “House of Mercy” in 
de wijk Fleming in Alexandrië. Daar 
brengen we de folder “Een schoen voor 
iedereen” naar de klassen. We heb-
ben ook een reistas met tweedehands 
kinderschoenen en sandalen gevuld. 
Die komen uit de tweedehandswinkel 
“Twinkeltje” in Kalmthout. Er is genoeg 
schoeisel om een heuse schoenenwinkel 
in de klas in te richten, aangevuld met 
pantoffels, sandalen en pumps uit het 
schoenenrek van de zusters. 
Als we naar het zuiden gaan, deponeren 
we deze schoenen in de “cadeauwinkel” 
van het klooster.

“Creatieve Greet”, een steun die een 
beroep doet op anderen 
Ik heb de resterende koffers, bestemd 
voor scholen in de woestijndorpen, ro-
yaal kunnen vullen met de materialen 
die ik kreeg van “creatieve Greet”. Zij 
werd onlangs voor de derde keer groot-
moeder. Ze stopte begin augustus met 
haar kinderatelier. Vijfentwintig jaar 
lang had ze tijdens de schoolvakanties 
handwerkactiviteiten georganiseerd.
Ik koos als eerste uit de vele materialen 
die zij de afgelopen jaren had verzameld 
en gekocht: penselen, naalden, touw, 
vele bollen wol, gekleurd papier, stoep-
krijt en nog veel meer. 
Veel dank aan Frieda, de informant, en 

Greet, de creatieve duizendpoot van ‘t 
Klubke.
Zo hebben we in elke koffer voldoende 
‘koffiezakken’ voor de plaatselijke scho-
len, waar we, zoals elk jaar, de vuile 
cartridges van de waterfilters laten ver-
vangen en de spoeltafels laten schuren. 
Met vriendelijke groeten en bij voorbaat 
een grote DANK voor uw steun.

Steun het Al Gazira project. 
Doe een donatie op de reke-

ning van Proma:
BE71 0000 1733 1169
Met de mededeling:  
2018/53 AL GAZIRA

TANDZORG PERSOONLIJKE VERZORGING

GEFILTERD WATER

Magda en Bart

Foto 2: De eerste poging, lang geleden, 
om het verhaal door te geven, met af-
drukken en gebaren in de oude “kippen-
hoklokalen” van El Mancheya.

Foto 3: Een overzicht van het project in het verslag van zuster Belia, directrice 
van de St. Theresa’s Nursery School in een arme volkswijk van Alexandrië.



Kleuterschool Mummy Home verwelkomt 
haar eerste kinderen

Marina Van Der Hoeven werkt sinds 2018 samen met haar lokale partner Father Anil aan het project 
Mummy Home. Het doel is om niet alleen onderdak, maar ook gezonde voeding en onderwijs te bieden 
aan kinderen in India. Ze is blij met het voorlopige resultaat van haar project, dat de eerste kinderen 
heeft verwelkomd. Ze licht de doelstellingen verder toe en nodigt u uit om het project verder te steunen 
zodat het kan doorgroeien en op lange termijn verder kan bestaan. 

In augustus had ik eindelijk de gelegen-
heid om Father Anil te bezoeken.  Hij had 
hemel en aarde bewogen om de over-
heidsvergunning te bemachtigen : de 
binnen- en buitenmuren waren geschil-
derd, de airconditioning in orde gemaakt, 
bewakingscamera’s geïnstalleerd en al-

lerlei formulieren ingevuld en ingediend. 
Zo kon hij in juni jl. de eerste kinderen in 
Mummy Home verwelkomen.

Een school die solidair is met arme 
gezinnen
Ter herinnering: het gebouw werd op 
15 februari 2021 in gebruik genomen.  
Door de COVID-19-pandemie konden er 
toen geen kinderen worden onderge-
bracht. Bij mijn bezoek in augustus wa-
ren er wel al 22 kinderen van 2,5 tot 5 
jaar. De meerderheid is hindoe. Er zijn 
ook enkele moslims, waaronder een 
tweeling waarvan de moeder doofstom 
is. Father Anil vraagt geen enkele bij-
drage voor deze kinderen. De meesten 
komen uit arme gezinnen, uit dalits en 
uit lokale stammen. Een paar komen uit 
beter gesitueerde gezinnen. Arme ge-
zinnen betalen een kleine maandelijkse 
bijdrage, rijkere gezinnen een grotere.

De sociale gevolgen van de CO-
VID-19-pandemie
De gevolgen van de COVID-19-pandemie 
zijn aanzienlijk in India. De scholen zijn 
bijna twee jaar gesloten geweest. Een 
schooljaar loopt van half juni tot eind 
april. De pandemie heeft gezinnen die-
per in de armoede gedrongen. Velen zijn 
door ziekte hun baan kwijtgeraakt. Som-
mige kinderen zijn van school gegaan 
om te gaan werken en zo voor een inko-
men voor het gezin te zorgen; anderen 
hebben een of beide ouders verloren 
aan COVID-19.

Psychologische gevolgen.
Sommige kinderen die weer naar school 
gaan, hebben problemen. Ze zijn bijna 
alles vergeten wat ze hebben geleerd. 
Ze kunnen bijvoorbeeld het alfabet niet 
meer opzeggen. Anderen zijn onhandel-
baar na zo’n lang verblijf thuis waar nie-



mand op hen heeft gelet. Een 3-jarige 
jongen van Mummy Home had moeite 
om zich te concentreren en contact te 
maken met andere kinderen. Tijdens 
COVID-19 had hij zich thuis alleen maar 
met de smartphone bezig gehouden. 
Voor een andere 5-jarige jongen waren 
het zijn eerste dagen op de kleuter-
school. De eerste weken was hij onhan-
delbaar, rende rond en luisterde niet.

Drie alfabetten
De kinderen komen ‘s ochtends rond 9 
uur toe. Ze worden gebracht door een 
ouder, broer of oom, en worden rond 
16.30 uur opgehaald. Ze krijgen op een 
leuke manier les in het Engelse alfabet.
In India daarentegen moeten kinderen 
kunnen schrijven en lezen om naar de 
lagere school te gaan. Naast het Engelse 
alfabet wordt hun ook de lokale taal ge-
leerd, Telugu (తెలుగు) en Hindi (हन्दी), 
de nationale taal. Deze laatste twee ta-
len worden op een totaal andere manier 
geschreven. Ze leren dus 3 alfabetten! 
Daarnaast leren ze spelenderwijs cijfers, 
rijmpjes en liedjes.

De uitdaging van een gezonde voe-
ding
In een regio die geteisterd wordt door 
ondervoeding wil Mummy Home kin-
deren een voedzaam menu, een war-
me thuis en een goede start geven. Er 
is voldoende bewijs dat goede voeding 
bij jonge kinderen belangrijk is voor de 
ontwikkeling van de hersenen en voor 
de leervaardigheden later.

‘s Ochtends en ‘s middags krijgen de 
kinderen een stuk fruit. Dat kunnen 
arme gezinnen zich doorgaans niet ver-
oorloven. Enkele keren per week krij-
gen ze een hardgekookt ei als proteïne. 
In de namiddag lunchen ze voorlopig 

thuis, meestal rijst met linzen. Financi-
eel is het nog niet mogelijk om hen in 
Mama Home een lunch aan te bieden. 
Van 13.00 tot 14.00 uur houden ze een 
middagdutje.

Het personeel
Er is momenteel één klas voor kinderen 
van 2,5 tot 4 jaar en één klas voor kinde-
ren van 4 tot 5 jaar. Elke klas heeft een 
leraar. Er zijn ook twee helpers (van wie 
er één boer is geweest) die het huishou-
den doen en de kinderen helpen met 
eten, naar het toilet gaan, enz.

De noden
Hoewel kleuterschool Mummy Home 
zich langzaam ontwikkelt, heeft zij nog 
steeds veel middelen nodig om haar 
werking op lange termijn te garande-
ren. Ik heb het dan vooral over het beta-
len van de salarissen van de leerkrach-
ten en kleuterassistenten, het kopen 
van fruit en eieren, hygiëneproducten, 
speelgoed, onderwijsmateriaal, enz. 
Met uw steun helpt u deze kinderen een 
betere toekomst te bieden.

Een kleine bijdrage hier maakt een 
groot verschil daar.

Alvast bedankt voor uw steun,

Marina Van Der Hoeven

Om het MUMMY HOME 
project te steunen doneer op 

de rekening van Proma: 

BE71 0000 1733 1169
met de mededeling: 

2018/56 MUMMY HOME



De nieuwe technische middelbare school 
van Djuwola in de DRC

Dankzij de voortdurende inspanningen van ADIS-Congo kunnen kinderen en jongeren uit de regio 
Lowela in de provincie Sankuru in de DRC eerst naar de lagere school in Nguwo en binnenkort naar 
de technische middelbare school in Djuwola. Die is momenteel in aanbouw. Voor de voltooiing van 
deze school heeft ADIS-Congo uw steun nodig.

Hoop geven 
ADIS-Congo (Action pour le Développe-
ment Intégré du Sankuru) werd opge-
richt door François Okitafumba. Hij be-
haalde zijn diploma in ‘Coopération et 
Développement’ aan de ULB in Brussel 
met als doel de inwoners van de verla-
ten regio Lowela in de provincie Sankuru  
weer hoop te geven. Nu is hij daar inder-
daad leraar. Het werk van ADIS-Congo is 
momenteel gericht op de onderwijscom-
ponent van zijn ontwikkelingsprogram-
ma, en meer bepaald op de bouw van de 
nieuwe technische middelbare school in 
Djuwola. 

Negen technische opties 
De bouw van de school van Djuwo-
la begon eind 2021 dankzij de me-
definanciering van Missio België en 
Proma-donoren voor een bedrag van 
33.000 dollar. De structurele werk-
zaamheden werden in 2022 voltooid. 
De school richt zich op jongeren in de 
middelbare schoolleeftijd uit de regio 
en biedt 9 technische opties, waaron-
der timmeren, bouwen, landbouw, kle-
ding maken, voeding en informatica. 
Het gebouw telt 10 klaslokalen, goed 
voor een capacitet van 200 leerlingen. 
Onlangs heeft het de naam “Complexe 
scolaire Saint François” gekregen.

180 ingeschreven studenten
Bij het begin van het schooljaar in 
september 2022 waren de gebouwen 
onder dak, zodat de 180 ingeschreven 
leerlingen niet langer buiten, maar 
binnen les kregen. De klaslokalen wa-
ren weliswaar niet afgewerkt, maar 
ze waren wel uitgerust met lokaal ge-
maakte schoolbanken. Tot nu toe is de 
school een succes. Ze voorziet duidelijk 
in een reële behoefte. De afwerking 
van de gebouwen zal geleidelijk ge-
beuren :  cementeren, het schilderen 
van de muren, houtwerk, sanitaire 
voorzieningen, enz.



Operationele vereisten
Wat nog moet worden gefinancierd is 
alles wat nodig is om de school nor-
maal te laten functioneren: meubilair, 
waaronder een twintigtal ontbrekende 
banken, elektriciteitsvoorziening via 
zonnepanelen (de regio is niet aange-
sloten op het nationale elektriciteits-
net), regenwater- en drinkwatervoor-
ziening, sanitaire voorzieningen en alle 
schoolbenodigdheden zoals computers, 
naaimachines, gereedschap en machi-
nes voor timmerwerk en bouw, enz. 
Totale geraamde kosten: 50.000 dollar.

Uw steun
Daarom vraagt ADIS-Congo opnieuw 
de hulp van u om dit zeer nuttige on-
derwijsproject te voltooien. Zo geeft u 
jongeren uit de verlaten regio Lowela 
de kans om zich te ontplooien door een 
vak te leren. Nu en in de toekomst.  Het 
is een uitstekende manier om bij te dra-
gen tot de ontwikkeling van deze regio.

Bij voorbaat dank voor uw steun,

Colofon
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romaP
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 onderwijs- 
en vormingsprojecten in Afrika, Azië 
en Latijns-Amerika.

Proma is lid van de Vereniging voor 
Ethische Fondsenwerving.

Om het ADIS-CONGO project te steunen,  
maak een donatie op de rekening van Proma:

BE71 0000 1733 1169
met de mededeling: 2019/65 ADIS

ADIS-Congo 


