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In het jaar 2020 bleef Proma, ondanks de wereldwijde gezondheidscrisis, 

trouw aan haar roeping om de empowerment van mensen in moeilijke 

omstandigheden te helpen ondersteunen. We geven hier een korte 

samenvatting van deze inspanningen, voor elk van de vier kwartalen van 

het jaar.  

 

Eerste kwartaal 

-In het eerste kwartaal van 2020 richtte Proma zich in de eerste plaats op de 

situatie in Syrië, dat al tien jaar door oorlog wordt geteisterd. Er zijn daar veel 

uitdagingen: de wederopbouw van infrastructuur, maar ook mensenlevens, het 

bieden van de nodige psychologische en sociale steun om harten te helen, om 

mensen anders te laten denken. Wij hebben ter plaatse contacten gelegd en een 

oproep gedaan om Syrische burgers te steunen. Een speciale bijdrage werd 

gevraagd voor het FPS-project, dat psychosociale steun biedt aan slachtoffers 

die getraumatiseerd zijn door de wreedheden van deze oorlog. 

 

-De vele tragedies die het Congolese volk meemaakt, hebben in deze periode 

ook de aandacht van Proma getrokken. Wij hebben onze lezers en donateurs 

gemobiliseerd om een nieuw project in de gemeenschap van Lodja in de DRC te 

steunen. Dit project richt zich op de opleiding van gezondheidswerkers.  

-Het ASP-project in Brazilië heeft Proma in deze periode ook gemobiliseerd. 

Want niet alleen het Amazonewoud staat in brand. Ook veel kleine boeren zijn 

het slachtoffer van de branden, waarvan sommige brandstichters, en hebben 

steun nodig om hun landbouwactiviteiten, zonder welke zij niet kunnen leven, 



weer op te starten. Ook voor dit project heeft Proma haar supporters en leden 

gemobiliseerd.  

Voor meer informatie over de activiteiten van het eerste kwartaal, zie 

ProMagazine 9.33, januari-februari-maart 2020, online beschikbaar op 

https://promavzw.be. 

 

Tweede kwartaal 

-In het tweede kwartaal hebben we een nieuw project gesteund in het westen van 

de DRC, in Kakongo. Onder leiding van een schoolbrigade voor gezondheid, 

milieu en water wil dit project het gebrek aan water en toiletten in het instituut 

Mbata-Nlundu in Kakongo verhelpen. Proma nodigde haar leden uit om bij te 

dragen aan de realisatie van dit project, gesteund door de hele 

dorpsgemeenschap van ongeveer 200 inwoners.    

-Tegelijkertijd heeft Proma steun verleend aan plattelandsbewoners in 

Colombia, met name in de gemeenschap van San José de Apartadó. Getroffen 

door de Covid-19 pandemie zijn de mensenrechtenactivisten die in deze 

gemeenschap wonen ook het slachtoffer van vervolging door de plaatselijke 

autoriteiten. Proma deed een oproep om onder meer een project voor 

vredeseducatie aldaar te steunen. 

-Proma ontving ook een nieuw project over de situatie van Togolese vrouwen, 

met name in het Nano-kanton in het uiterste noorden van het land. Het gebrek 

aan werkgelegenheid voor vrouwen is daar een groot probleem. Dit is het gevolg 

van de lage scholingsgraad van meisjes, waarvan slechts 25% naar school gaat, 

zij het niet verder dan de lagere school. Proma staat achter de meisjes van Nano 

en nodigt haar supporters uit om alfabetiserings- en beroepsopleidingsprojecten 

in deze regio van Togo te steunen. 

Voor meer informatie over de activiteiten van het tweede kwartaal, zie 

ProMagazine 9.34, april-mei-juni 2020, te raadplegen op onze website. 

https://asblproma.be 

 

Derde kwartaal 

 

-Het derde kwartaal begon ook met een nieuw project, gewijd aan jonge meisjes 

die het slachtoffer zijn van vrouwenhaat en mensenhandel in India. De "export" 

van deze meisjes, een relatief recent verschijnsel in het zuiden van het land, 

https://promavzw.be/


voedt de handel in dwangarbeid en seksuele slavernij. Daarom heeft Proma haar 

leden gemobiliseerd en uitgenodigd om met name het project "Talita cumi - 

SMILES" in de regio Andhra Pradesh, in de buurt van Vidajadada, te steunen. 

Dit project heeft tot doel jonge meisjes, vooral Dalits die niet meetellen in het 

kastensysteem, te helpen hun waardigheid en glimlach terug te krijgen door 

middel van onderwijs en beroepsopleiding. 

-Ook in India heeft Proma opnieuw opgeroepen tot mobilisatie om het project 

"Mummy Home" te versnellen. Dit is een kleuterschool waar kinderen worden 

opgevangen zodat hun moeders kunnen leren, werken en zo een betere 

levenskwaliteit krijgen. 

-In dezelfde geest was Proma betrokken bij het project "Esperanza del mañana" 

in Medellin, Colombia. Dit project beoogt beurzen te verstrekken aan vijftig 

jongeren, hun reis te verzekeren, bij te dragen aan hun voeding en specifieke 

opleidingsworkshops voor hen te organiseren. Vanwege de Covid-19 pandemie 

heeft het project zijn steun aan deze jongeren moeten aanpassen, met name om 

hen in staat te stellen cursussen en opleidingen op afstand te volgen. Aan deze 

aanpassingen zijn kosten verbonden, vandaar de oproep aan Proma om bij te 

dragen in de kosten door onze donateurs te mobiliseren.  

Voor meer informatie over de activiteiten van het eerste kwartaal, zie 

ProMagazine 9.35, juli-augustus-september 2020, dat online te raadplegen is op 

onze website. https://asblproma.be 

 

Vierde kwartaal 

-In het vierde kwartaal richtte Proma haar aandacht opnieuw op een gebied dat 

wij actief ondersteunen, Sapang, gelegen op een eiland niet ver van Manilla, 

Filippijnen. Deze keer was het om onze leden te mobiliseren om de jongeren van 

Sapang te steunen die zwaar getroffen zijn door de Covid-19 pandemie. Het 

eiland was door de pandemie plotseling van de rest van de wereld afgesneden en 

had dringend behoefte aan noodhulp. In samenwerking met Proma hebben een 

twintigtal jonge Belgen die reeds in de regio waren geweest, zich gemobiliseerd 

gezien de ernst van de situatie. Zij lanceerden een "corona proof"-actie, via een 

video die op Youtube werd gepubliceerd en door Proma werd doorgegeven, om 

de inwoners van Sapang te steunen, en in het bijzonder de jongeren wier 

respectieve opleidingen plots werden onderbroken. 

 

https://asblproma.be/


-Het tweede project waaraan Proma dit kwartaal heeft gewerkt, is in de regio 

Lukafu in de DRC, waar de gevolgen van de klimaatverandering, zoals op vele 

plaatsen, veel mensen in nood brengen. In Lukafu worden de lokale landbouw 

en de gezondheid van de bevolking zwaar getroffen door de droogte en het 

gebrek aan water voor het besproeien van planten en om te drinken. Samen met 

andere partnerorganisaties steunt Proma daarom een ambitieus project voor 

geïntegreerd waterbeheer en -voorziening in Lukafu. Het doel is de plaatselijke 

landbouw te redden, de toegang tot drinkwater te vergemakkelijken en 

hydrocultuurtechnieken met een hogere opbrengst te bevorderen. 

-Tenslotte eindigde Proma het jaar 2020 in de Boliviaanse bergen, meer bepaald 

in Kanchay, waar wij al jaren een gelijknamig project steunen, dat zowel de 

plaatselijke boeren als de studenten ten goede komt. Deze respectieve 

activiteiten zijn zwaar getroffen door de Covid-19 pandemie, waardoor de 

boeren de opbrengst van hun oogst niet kunnen verkopen en de scholen en 

universiteiten voor de anderen gesloten zijn. Er moesten nieuwe manieren van 

leven, landbouw en opleiding worden uitgevonden. Proma heeft daartoe 

opnieuw zijn netwerk gemobiliseerd.  

Voor meer informatie over de activiteiten van het eerste kwartaal, zie 

ProMagazine 9.36, oktober-november-december 2020, dat online te raadplegen 

is op onze website. https://asblproma.be 
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