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MELLE - Er zijn nog veel mensen met idealen. En er bestaan ook mensen die er álles aan doen om hun

idealen te realiseren. Zo iemand is Katleen Hales. Kathleen richtte in maart 2009 de VZW Embracing Life op,
met zetel in de Kruisstraat te Melle. We spraken Kathleen ter gelegenheid van 'Koud voor Warm', een koud
buffet dat de VZW zondag organiseerde.
In november 2005 reisde Kathleen naar Ghana en zij kwam terug naar huis met het gevoel dat ze iets moest doen
aan de armoede waarmee zij ginds werd geconfronteerd. Uiteindelijk kwam zij in Togo terecht in plaats van in
Ghana, waar het omwille van politieke omstandigheden niet langer veilig was. In Togo kwam zij in contact met de
koning van Agou en heeft zij nauwe contacten met enkele plaatselijke medewerkers, die samen met haar alles
coördineren. Er is ook samenwerking met Bert Bernolet, de verantwoordelijke van Solar Zonder Grenzen, een
organisatie die in dezelfde regio in Togo actief is.
De bouw van een opleidingscentrum in Agou (Togo)

Kathleen richtte in maart 2009 de VZW Embracing Life op, iets langer dan een jaar geleden dus. Op die korte tijd
heeft de VZW een eerste project gerealiseerd in Togo: in bestaande klaslokalen wordt aan twee pilootklasjes Ewe
(de lokale taal) en Frans (de nationale taal) onderwezen aan volwassen, in het kader van een
alfabetiseringsproject. Katheen Hales: 'We zijn begonnen met het oplappen van de bestaande infrastructuur, in
afwachting van de bouw van een nieuw centrum. Het centrum richt zich vooral op jongeren en volwassenen die de
boot van het onderwijs hebben gemist. We willen ook werken aan de sociale herintegratie van de straatkinderen en
we willen jongeren en volwassenen sensibiliseren om in hun land te blijven, onder andere door werkgelegenheid te
helpen creëren'.
Tijdens haar toespraak zondagavond kon Kathleen Hales met trots aankondigen dat alles was geregeld om een
nieuw opleidingscentrum te bouwen in Agou, een dorp in Togo: de bouwplannen, de toelatingen, alles is in
orde. 'We moeten nu voldoende fondsen verzamelen om de eerste fase van de bouw (een bibiotheek) in één keer
af te werken', aldus Kathleen.
'Ik krijg er rillingen van', glunderde Kathleen: 'Nu we alle documenten hebben die nodig zijn om aan de bouw te
beginnen en we ook grond ter beschikking hebben gekregen om op te bouwen, wordt alles ineens zo reëel'.
Wie meer wil weten over het doel en de werking van VZW Embracing Life kan dit op de website van de VZW.
Melse Feesten
Wie op de Melse feesten (4 en 5 juli) de tekening die je hier kan downloaden, inkleurt en terugbezorgt aan de
ijsstand van Embracing Life, maakt kans op gratis toegangskaarten voor de Efteling of Plopsaland. De
Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking kiest per leeftijdcategorie (6-7 jaar, 8-9 jaar en 10-11 jaar)
een hoofdwinnaar en twee volgende winnaars aan. De hoofdprijzen zijn een gratis toegangskaart voor de Efteling.
De andere prijzen zijn gratis toegangskaarten voor Plopsaland.

