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Met de aanzienlijke afname van de covid-19 pandemie in de hele wereld werden in 2021 de 

activiteiten in verband met de verschillende projecten die Proma begeleidt en ondersteunt, ten 

behoeve van kansarme bevolkingsgroepen in de vier windstreken, geleidelijk hervat. In dit verslag 

worden de resultaten van deze werkzaamheden voor elk van de vier kwartalen van 2021 

samengevat. 

Eerste kwartaal 2021 

In het eerste kwartaal ondersteunde Proma onderwijs-, opleidings- en gezondheidsprojecten in 

India, Togo, Libanon, Irak en Tanzania. 

1-INDIA 

Begin 2021 kwam Proma in actie om de sluiting van de Kulasai school in India te voorkomen. 

Deze mobilisatie volgde op de waarschuwing die pater Lobo, lokaal manager van het Kulasai 

project en voormalig medewerker van Proma, tijdens zijn academisch verblijf in België had 

gelanceerd. Pater Lobo werd onverwacht teruggeroepen naar India door zijn nieuwe bisschop, 

in het bisdom Tuticorin, en werd belast met het beheer van de Sint-Jozefkerk in Udangudi en 

drie scholen, waaronder die in Kulasai. De school had stabiliteitsproblemen en was een 

veiligheidsrisico voor de leerlingen. Bovendien voldeden de sanitaire voorzieningen niet aan 

de normen. De plaatselijke autoriteiten waren duidelijk: "Als al deze problemen niet snel 

worden opgelost, zal de school moeten sluiten. 

Er was 35.000 euro nodig om een nieuw gebouw te bouwen voor de 125 leerlingen van de 

school. 

 

  

 



Dankzij de inzet van Proma en haar partners, met name de Engelstalige parochie "Notre-

Dame de la Miséricorde" (Warterloo/Ukkel), en het bisdom Tuticorin, dat de funderingen 

financierde, is deze nieuwe school (zie foto's hieronder) gebouwd. Deze prestatie opent 

kansen voor de meest kwetsbare mensen in de regio. Proma is erg blij met deze prestatie en 

bedankt iedereen die bij dit project betrokken is geweest. 

 

 

 

2-TOGO 

Het begin van het jaar wordt ook traditioneel gemarkeerd door de steun van Proma aan de 

actie van de sterzangers, die rond Driekoningen plaatsvindt.  Tijdens deze actie zingen 

kinderen op straat en thuis om op te roepen tot solidariteit met projecten voor kinderen elders 

in de wereld. Dit is een sterke traditie in de Duitstalige gebieden van Europa, maar in de loop 

der jaren heeft deze actie zich uitgebreid naar de rest van de wereld, in dit geval naar Togo, 

waarvan de leiders ons de onderstaande foto's hebben toegestuurd. De foto's tonen de 

afsluiting van de actie van de Star Singers op 6 januari in Togo. Deze kinderen roepen op tot 

grote solidariteit ten behoeve van de armsten in hun land. Proma heeft zich ook ingezet om 

hen, dankzij haar partners, een steun van 3.000 EUR te geven. 
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