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JAARVERSLAG 2012
Jaarverslag 2012
DE ALGEMENE VERGADERING
Tijdens de Algemene Vergadering op 11 maart 2012 werden geen wijzigingen aangevraagd ivm de
bestuursleden. Volgende bestuursleden blijven hun functie behouden:







Kathleen Hales – voorzitster
Lieve Croux – ondervoorzitster
Isabelle Chimkovitch – secretaris
Michael Chimkovitch – penningmeester
Vicky-Ann Van Twembeke
Werkend lid: Love Ocloo – ambassadeur

Totaal aantal aangesloten leden gedurende het jaar: 6 – met de helft verminderd. Mensen wensen liever
een gift te storten via LzG.
Ook dit jaar is Kathleen Hales:




actief lid van GROS Melle (Gemeentelijke Raad voor OntwikkelingSamenwerking)
bestuurslid van FAAB (Federation for Aglophone Africans in Belgium)
en vertegenwoordigd Embracing Life vzw als lid bij Leraars zonder Grenzen.

DOELSTELLINGEN
Fondswerving voor projecten in het Zuiden ter ondersteuning van volgende initiatieven:
•

het bevorderen van het onderwijs en beroepsopleiding van jongeren als van volwassenen

•

de sociale herintegratie van straatkinderen

•

jongeren sensibiliseren om in hun land te blijven

•

werkgelegenheid creeren

WERKING IN TOGO
In januari 2012 kregen we de melding dat onze organisatie A.E.J.A. (association Acres d’Espoir pour
Jeunes et Adultes) die we opgericht hebben een erkenningsnummer heeft gekregen.
Kathleen Hales en Love Ocloo verbleven in Togo op 17 februari tot 6 maart om AEJA te begeleiden in hun
werking, zowel organisatorisch, financieel en administratief.
Voor AEJA hadden we een administratief adres nodig. Om deze reden werd een bureau gebouwd van 9
m². Daaraan werd een overdekt terras gebouwd die nu dienst doet voor de opleidingen.
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ALFABETISERING
3de jaar. Er zijn drie klassen. De eerste met de meest gevorderden met 24 volwassenen. Een tweede klas
met de minder gevorderden met 16 volwassenen en een derde klas met beginnelingen met 20
volwassenen. Er is een man die in de eerste klas zit. De andere volwassenen zijn allemaal vrouwen. Elk
niveau komt twee maal per week samen en krijgen elk Ewe -les en Frans. Met daarnaast af en toe wat
algemene kennis en rekenoefeningen.
De klassen gaan niet langer door in het gebouwtje dat ons ter beschikking werd gesteld. Dit werd door
het dorpshoofd opgeeist. Deze gaan door op het overdekt terras aan ons bureau. Hiervoor hebben we een
zonnepaneel laten plaatsen die ’s avonds voor verlichting zorgt.
Aangezien er geen lesboeken zijn, hebben we gepoogd om met de derde klas een briefwisseling op te
starten met mensen van hier. Zodat er een uitwisseling zou zijn en men van elkaars cultuur zouden
kunnen leren. Deze poging hebben we moeten stopzetten omdat verschillende onder hen jammer genoeg
mensen in verlegenheid brachten met het vragen om geld.

NAAIATELIER
Tijdens het bezoek van Kathleen en Love, hebben zij het nodige gedaan om het naaiatelier op te starten.
Het materiaal werd aangekocht. Een leerkracht aangesteld. Samen met het dorpshoofd, behoeftige jonge
vrouwen geselecteerd voor de driejarige opleiding. Vijf zijn gestart, alsook een oudere gehandicapte
vrouw. Het werkschema samen met de leerkracht uitgestippeld, enz. In maart zijn we gestart met zes
vrouwen.
De atelier vindt plaats ook in de bureau. Overdag worden de stoelen, tafels en naaimachines naar buiten
gedragen op het overdekt terras. Na de lessen wordt alles weer naar binnen gedragen om plaats te maken
voor de taallessen.
Het dorpshoofd gaf een stuk grond ter beschikking waar deze vrouwen in hun vrije tijd gewassen konden
kweken, die ze konden drogen en bewaren voor tijdens het droog seizoen. Op deze manier wou konden
we hen in hun levensonderhoud wat tegemoetkomen.

Jammer genoeg is de jongste vrouw na een paar maanden weggestuurd naar een ver familielid om daar
huishoudelijke taken te verrichten. De gehandicapte vrouw was half september gevallen en had haar goed
been bezeerd. Zij kan de lessen niet meer volgen. In januari worden deze twee vervangen door twee
andere jonge vrouwen.

WEEFATELIER
Tijdens haar verblijf werden ook de eerste stappen ondernomen om een weefatelier in 2013 te kunnen
opstarten. Een leerkracht werd gevonden en zo was men op de hoogte van de benodigdheden. We zijn
gestart met de bouw van een open hangar van +/- 54 m². Eens deze af is zal er een selectie gebeuren
samen met het dorpshoofd en de leerkracht onder behoeftige jongeren.
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Dan zal ook het nodige materiaal worden aangekocht. Voorziene start: april-juni 2013.

ONS BEZOEK
Kathleen Hales reisde een tweede maal naar Togo en verbleef er van 17 september tot 2 oktober om van
dichterbij AEJA organisatorisch, financieel en administratief verder op te volgen en de werking van de
klassen en het naaiatelier. Het was een heel motiverende reis. De bestuursleden van AEJA nemen hun
verantwoordelijkheid. De aanwezigheid van de cursisten in de taallessen kon beter. Dat van het naaiatelier
was zelden een afwezigheid.
De penningmeester bleek niet serieus te zijn. Zij is ook niet komen opdagen tijdens de Algemene
Vergadering en wenst verder geen contact. Haar taak wordt nu door de voorzitter gedragen tot men
iemand anders gevonden heeft die dit ‘vrijwillig’ wilt doen.

TENTOONSTELLING MET BENOIT FUSS
Met deze kunstenaar uit Lome werd tijdens het eerste verblijf van Kathleen Hales de eerste contacten
gelegd. Gedurende haar tweede verblijf werd het idee geconcretiseerd. M.a.w. Benoit Fuss was bereid om
enkele jongeren gedurende een week wat technieken aan te leren i.v.m. boetseren en schilderen in zijn
atelier. Hun werken zouden per opbod verkocht worden tijdens de openingsreceptie van zijn
tentoonstelling. We wachten op zijn nieuws voor plaats en datum. Dan pas organiseren we het geheel.
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Werking in Vlaanderen
EIGEN ACTIVITEITEN



















15 januari: bestuursvergadering te Gent
11 maart: verjaardagsetentje bij Ette Ibibio - Gent. Aanwezigen: 30.
Opbrengst: 208 euro
26 januari + 02 februari: vorming ‘Boekhouding kleine vzw’ bij Vormingplus Gent – 15 cursisten.
Opbrengst: 200 euro
11 maart: Algemene Vergadering te Gent
24 + 31 mei: vorming ‘Boekhouding kleine vzw’ bij Vormingplus Gent – 15 cursisten. Opbrengst:
200 euro
03 juni: bestuursvergadering te Lier
01-02 juli: Verkoop Ben & Jerry ijs + visput tijdens de Melse Feesten.
Opbrengst: 111 euro
01 september: Zomergloed, Paella + fuif. Aanwezigen 27.
Opbrengst: 186 euro
08 + 15 oktober: vorming ‘Boekhouding kleine vzw’ te Merelbeke – 15 cursisten.
Opbrengst: 200 euro
09 november: Immigrer a tout prix te Antwerpen. Aanwezigen : 10
11 november : Immigrer a tout prix te Melle. Aanwezigen : 120
12 + 19 november : vorming ‘Boekhouding kleine vzw’ bij Vormingplus Gent – 15 cursisten.
Opbrengst: 200 euro
16 december: bestuursvergadering te Gent

DEELNAME AAN VERGADERINGEN/ACTIVITEITEN
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14 januari: vergadering LzG te Gentbrugge
21 januari: raad van bestuur FAAB te Brussel
28 januari: receptie Ambassade van Togo te Brussel
31 januari: vergadering GROS Melle
13 februari: WinWin beurs te Gent
24 maart: vergadering LzG te St. Amandsberg
24 maart: raad van bestuur FAAB te Brussel
29 maart: vergadering GROS Melle
01 april: deelname aan Gent Ongekend in de Centrale. Bediening bar.
Opbrengst: 427 euro
21 april: vergadering LzG
04 mei: projectvoorstelling in Studio M tijdens festiviteiten Melle Fairtrade Gemeente
05 mei: bestuursvergadering FAAB te Brussel en ontmoeting met Bert Anciaux
09 mei: vergadering met GROS Melle en politieke afgevaardigden van de gemeente
10 juni: activiteit werelddocenten in Burundi te Antwerpen

WERKING IN VLAANDEREN
















16 juni: beurs Noord-Zuid Provincie Oost-Vlaanderen te Gent
21 juni: vergadering GROS Melle
30 juni: vergadering LzG te St. Amandsberg
04 + 11 augustus: Polyfonics te Lokeren (64 uur gewerkt door 4 vrijwilligers).
Opbrengst: 400 euro
13 oktober: vergadering LzG te Gentbrugge
05 november: bestuursvergadering FAAB te Antwerpen
15 november: vergadering GROS Melle
17 november: projectendag LzG te Aalst
22 november: week van de smaak, GROS Melle – bananenbeignets + voorstelling Togo
01-02 december: Oxfam geschenkenbeurs te Mariakerke
Opbrengst: 125,87 euro
21 december: receptie Ronde Tafel Lokeren
22 december: kerstmarkt Melle
27 december: vergadering GROS Melle

CONTACTEN MET ANDERE ORGANISATIES














04 januari: samenkomst met Origo vzw bij Ette Ibibio – Gent, ivm bezoek aan Togo
10 januari: overleg vormingscursus zelforganisaties – Provincie Oost-Vlaanderen
13 januari: voorbereiding activiteiten Immigrer a tout prix met FAAB te Gent
27 januari: samenkomst met Agnes Verspeet en FAAB– Provincie Oost-Vlaanderen, ivm Immigrer
a tout prix
12 maart: afspraak met VSPW te St.Amandsberg ivm stagiair
12 maart: inlichtingen bij Wereldcentrum te Gent ivm Immigrer a tout prix
16 maart: vervolg voorbereiding activiteiten Immigrer a tout prix met FAAB te Gent
27 april: vervolg voorbereiding activiteiten Immigrer a tout prix met FAAB te Gent
29 april: samenkomst met Terradialoog en Le Sourire Belge d’Afrique, organisaties werkzaam in
Togo – te Brugge
11 mei: vervolg voorbereiding activiteiten Immigrer a tout prix met FAAB te Gent
16 mei: afspraak met VSPW te St.Amandsberg ivm stagiair
09 juli: samenkomst met Werelddocenten Burundi te Antwerpen, uitwisseling ideeen
05 november: samenkomst met Yasna Ekama – 11 11 11 Antwerpen

GEVOLGDE CURSUSSEN
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16 + 23 + 30 april: Opensource software voor je vereniging – Vormingplus Gent
12 mei + 9 juni: vorming voor allochtone zelforganisaties – Provincie Oost-Vlaanderen – gevolgd
door Love Ocloo
30 oktober: Zakelijk bekeken – Provincie Oost-Vlaanderen + 4de Pijler
27 november: Communicatie – Provincie Oost-Vlaanderen + 4de Pijler

FINANCIEEL OVERZICHT
Financieel overzicht
Wat heeft het ons gekost?







Werking & begeleiding AEJA: 4.600 euro
Bouw overdekt terras: 4.000 euro
Bouw hangar 1ste fase: 2.000 euro
Alfabetisering: 800 euro
Naaiatelier: 2.800 euro

Ontvangen subsidies
•
•
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GROS Melle: 2.500 euro
Provincie Oost-Vlaanderen: 3.000 euro

JAARREKENING
Jaarrekening
OVERZICHT FINANCIËLE SITUATIE 2012
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JAARREKENING
BUDGET 2013
Alfabetisering: 800 euro
Naaiatelier: 600 euro
Bouw hangar 2de fase: 4.000 euro
Weefatelier: 2.500 euro
Werking & begeleiding AEJA: 3.500 euro
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CONTACTINFORMATIE
Contactinformatie
KATHLEEN HALES
VOORZITTER
Email:
kathleenhales@embracinglife.be

Gegevens VZW
EMBRACING LIFE VZW
Kruisstraat 8 – 9090 Melle
Tel +32(0)495383998 na 17u30
www.embracinglife.be
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