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VZW Embracing Life viert vijfde verjaardag op
zondag 30 maart
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'Koppel' door Jean Koumy FOTO: VZW EMBRACING LIFE
MELLE - Een fototentoonstelling, een Afrikaans buffet en de veiling van het kunstwerk 'Koppel' van

kunstschilder Jean Koumy: Embracing Life viert zijn vijfde verjaardag in stijl.
Katleen Hales richtte in maart 2009 de VZW Embracing Life op, waarvan ze tot op heden nog altijd de voorzitter is.
De VZW realiseerde sedert haar ontstaan al meerdere projecten in het Togolees dorpje Apégamé.
Kathleen is voorstander van een doordacht zelfbedruipingssysteem in het land zelf, dat weliswaar door de
financiële hulp vanuit België in zijn fundamenten wordt gegoten, maar op lange termijn lokaal verder dient uit te
groeien.
'Ontwikkelingswerking opzetten in een tijd waar de economische crisis hoogtij viert, is niet evident. Maar door hulp
van kennissen en sympathisanten, werd in de voorbije vijf jaar al heel wat opgebouwd,' zegt Hales, 'onder andere
een opleidingscentrum in Apégamé. In dit gebouw werd een naai- en weefatelier ondergebracht, en wordt onderwijs

gegeven aan jong en oud omdat het overgrote deel van de bevolking nog steeds analfabeet is. Via een project van
sms4light worden ook kalebassen (lampen met zonne-energie) gesponsord.'
Feest
Maar er staan nog heel wat plannen op stapel. Om deze projecten wat dichter bij het Belgische volk te brengen, om
haar sponsors visueel bij het ganse project te betrekken en om de vzw bij een nog breder publiek kenbaar te
maken, organiseert Kathleen Hales ter gelegenheid van het vijfjarig bestaan van Embracing Life een groot feest op
zondag 30 maart in Studio M te Melle.
Daar wordt om 14 uur een fototentoonstelling geopend door Gilbert Claes en Luc Cammaer van vzw Origo die het
project in Apégamé bezocht. Lieselot Bleyenberg, schepen voor ontwikkelingssamenwerking, zal een toespraak
houden omstreeks 17 uur.
Als top of the bill zal om 19.30 uur meester Roger Smet het kunstwerk 'Koppel' veilen dat voor deze gelegenheid
gemaakt door de gekende kunstschilder Jean Koumy, die tevens het peterschap van de vzw op zich nam .
Afrikaans buffet
Dezelfde dag kan in de vooravond worden aangeschoven voor een Afrikaans buffet, verzorgd door Ette Ibibio.
Daarvoor dient wel uiterlijk deze week te worden ingeschreven door betaling op BE23 0015 8200 1591 GEBABEBB
met vermelding van naam + aantal personen. Kostprijs: 25 euro per persoon - 22 euro voor leden en 10 euro voor
kinderen tot 12 jaar.

