
Wat doet Proma precies?
Bij Proma ben je op het juiste adres als je een hart hebt 
voor onderwijs en vorming. Als ongebonden Belgische 
ontwikkelingsorganisatie steunen we concrete, klein-
schalige onderwijs- en vormingsprojecten van lokale 
gemeenschappen in Afrika, Azië en Latijns-Amerika.
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verhogen van de toegang tot onderwijs

 studiebeurzen voor kinderen en jongeren 

verhogen van de kwaliteit van het onderwijs

 bouw, renovatie en onderhoud van scholen

organiseren van onderwijs en vorming voor 
jong en oud na de schooluren, want leren doe 
je een leven lang en niet alleen op de school-
banken

 alfabetiseringslessen en beroepsopleidingen

 centra voor de opvang en begeleiding van 
           kinderen en jongeren

Waarom kleinschalige projecten?
• realisatie van concrete en tegelijkertijd grootse dingen
• geen hoge werkingskosten
 

Dat ene kind dat dankzij onze hulp naar school kan

  
leert anderen lezen en schrijven

 

 motiveert zijn of haar ouders om een 
alfabetiseringscursus te volgen

vervult op latere leeftijd een voortrekkersrol 
in de gemeenschap

is zélf de motor van ontwikkeling in zijn of haar 
gemeenschap, dorp, stad en land.

 
Waarom onderwijs en vorming?
• een basisnood en -recht voor ieder mens
• essentiële bouwstenen voor een betere en rechtvaardige

samenleving
• noodzakelijk voor individuele en maatschappelijke 

ontplooiing
• leiden tot duurzame ontwikkeling

Meer informatie over onze projecten? 
Op zoek naar �nanciële steun? 

Een actie op poten zetten?
  

Breng ons een bezoekje
Vorstlaan 199  -  1160 Brussel

Bezoek ons virtueel www.promavzw.be
Mail ons info@promavzw.be 

Neem telefonisch contact met ons op 02 679 06 30

Op zoek naar steun?

Op zoek naar financiële steun voor een onderwijs- of 
vormingsproject in het Zuiden? Ontdekte je de nood van 
de lokale bevolking in het Zuiden en zoek je steun voor een 
lokale school of vormingscentrum? 

 
Antwoord je op deze vragen positief? Kom dan eens langs 
bij Proma. Misschien kunnen we wel wat voor je beteke-
nen. Jij stelt jouw initiatief voor, wij maken je wegwijs in 
onze werking en lichten de voorwaarden toe waaraan het 
project moet voldoen. Samen met je familie, vrienden of 
collega’s kun je met Proma je schouders zetten onder onder-
wijs en vorming in het Zuiden. Zo vorm je een echte schakel tot 
solidariteit.

“
”

De broer van Elfriede trok jaren geleden naar Panama. Hij lanceerde 
er onder meer een vormingsprogramma over basisgezondheids-
zorg voor jonge ouders in afgelegen gebieden. Na zijn dood wilde 
Elfriede dit project graag verderzetten in samenwerking met de lokale 
bevolking. Familie en vrienden zagen dit wel zitten en Elfriede 
klopte bij Proma aan voor een samenwerking. Met succes. Familie, 
vrienden en kennissen steunen nu Proma en Proma steunt op haar 
beurt het project voor basisgezondheidszorg in Capira. 



Wat kun jij doen?
Doe een gift

IBAN: BE71 0000 1733 1169 

BIC: BPOTBEB1

Help een handje
Help onze partners een handje en zet 
een activiteit op poten met je school, 

jeugdbeweging, bedrijf of vereniging. 
De opbrengst gaat naar onze 

onderwijs- en vormingsprojecten. Geef een feest
Een geboorte, een doopsel, een huwelijk, 

een verjaardag, een jubileum… 

Laat het Zuiden delen in je geluk en vraag je gasten 

Proma te steunen. De opbrengst gaat naar onze 

onderwijs- en vormingsprojecten.

Fiscaal attestVoor elke gift van 40 euro of meer op jaarbasis ontvang je een fiscaal attest. Van elke euro die je aan Proma schenkt, gaat 90 cent rechtstreeks naar het Zuiden.

Voor elke gift van 40 euro of meer op jaarbasis ontvang je een fiscaal attest. 
schenkt, gaat 90 cent rechtstreeks 

Laat iets na
Neem Proma op in je testament en 

maak onderwijs en vorming wereldwijd 
mogelijk ook als je er niet meer bent.

Onderwijs 
en vorming 

in het Zuiden

Zo steun je onder meer

Vormingsprogramma in de FilippijnenStudiebeurzen voor studenten in het lager, mid-delbaar en hoger onderwijs, steun aan een lokale school, beroepsopleidingen en inrichting van een bibliotheek in Sapang, ten zuiden van Manilla.

Zo steun je onder meer

Vormingsprogramma in de Filippijnen

Naschoolse vorming in Argentinië

Opvang en vorming van kinderen voor en na 

schooltijd in het centrum Casa del Niño in Lobos 

in de provincie Buenos Aires. Begeleiders 

vormen hen tot verantwoordelijke en 

zelfstandige jonge volwassenen.

Vormingsprogramma in de Filippijnen

Kleuterschool in Burkina Faso
Schoolmeubilair, educatieve spelletjes en 

informaticamateriaal voor de kleuters van de 
Sint-Theresiaschool in Dori, in het noorden 

van Burkina Faso.

Meer projecten op 
www.promavzw.be
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