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2015 – HET ZESDE WERKINGSJAAR
EMBRACING LIFE VZW
Kruisstraat 8 – 9090 Melle
Ondernemingsnummer: 0811.114.196
Tijdens de Algemene Vergadering op 29 maart 2015 werden wijzigingen aangevraagd i.v.m. de
bestuursleden. Volgende bestuursleden blijven hun functie behouden:
Kathleen Hales – voorzitster
Lieve Croux – ondervoorzitster
Vicky-Ann Van Twembeke - bestuurslid
Leden die het bestuur verlaten:
Isabelle Chimkovitch – secretaresse
Michaël Chimkovitch – penningmeester
Nieuwe leden:
Erna Kielemoes – secretaresse
Nouna Kodjovi – penningmeester
Emmanuel Senavon – bestuurslid
Love Ocloo – bestuurslid (*)
Dit jaar hebben we twee werkgroepen gecreëerd:
- Werkgroep Vlaanderen: Lieve, Erna, Vicky-Ann en Kathleen
- Werkgroep Togo: Nouna, Emmanuel, Love en Kathleen
Vrijwilliger: Annick Van Blaere – website + nieuwsbrief, grafisch ontwerpster
(°) Love Ocloo heeft na 2 maand telefonisch zijn ontslag gegeven!
Ook dit jaar is Kathleen Hales:
- actief lid van GROS Melle (Gemeentelijke Raad voor Ontwikkeling Samenwerking)
- vertegenwoordigster van Embracing Life vzw als lid bij Leraars zonder Grenzen
- lid van FAAB – federatie voor Engelstalige afrikanen in België

Doelstellingen:
Fondsen werven voor projecten in het Zuiden ter ondersteuning van volgende initiatieven:
het bevorderen van het onderwijs en de beroepsopleiding van jongeren en van volwassenen
de sociale herintegratie van straatkinderen
jongeren sensibiliseren om in hun land te blijven
werkgelegenheid creëren

WERKING IN VLAANDEREN:
I.

Eigen activiteiten
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 17+23 maart: vorming ‘Boekhouding kleine vzw’ bij Vormingplus Gent – 15 cursisten.
Opbrengst: 200 euro
 29 maart: Algemene Vergadering te Gent gevolgd door een bestuursvergadering
 29 maart: verjaardagsetentje bij Ette Ibibio te Gent
Aanwezigen: 16 personen. Opbrengst: 96 euro
 30 maart: algemene repetitie Koor in het Vredeshuis te Gent
 23 april: algemene repetitie Koor te Melle
 25 april: Benefietconcert Koor Pojedu en Karibu te Melle.
Aanwezigen: 120 personen. Opbrengst: 1.000 €
 11 juni: werkgroep Vlaanderen te Wondelgem
 15 juli: werkgroep Togo te Zwijnaarde
 29 augustus: Zomergloed, Paella te Mariakerke
Aanwezigen 25. Opbrengst: 313 euro
 12 november: vorming ‘Boekhouding kleine vzw’ te Merelbeke – 15 cursisten.
Opbrengst: 150 euro

II.

Deelname aan vergaderingen/activiteiten
 24 januari: nieuwjaarsreceptie van FAAB te Gentbrugge
 31 januari: bestuursvergadering LzG te Gent
 14 februari: viering Mary Slessor in samenwerking met Ette Ibibio te Melle
Opbrengst: 100 euro
 07 maart: algemene vergadering LzG te Sint-Amandsberg
 10 april: kaas- en wijnavond + voorstelling film Gros Melle
 18 april: SOS Africa te Oudenaarde
 29 april: bestuursvergadering Gros Melle
 27 juni: Feest in het Park te Brugge
Opbrengst: 65 euro
 4 juli: Bazaar Mundial te Izegem
Opbrengst: 45 euro
 5 juli: Wereldfeest Melle
Opbrengst: 529 euro
 14 september: bestuursvergadering Gros Melle
 26 september: stand Zuidbeurs te Deinze
Opbrengst: 35 euro
 13 november: stand Zuidbeurs Gros Melle
 18 november: week van de smaak Gros Melle
 20-29 november: Stand ‘Wonen nu’ beurs te Brugge
Opbrengst: 120 euro
 06-07 december: Oxfam geschenkenbeurs te Mariakerke
Opbrengst: 137 euro

III.

Contacten met andere organisaties
 17 maart: afspraak met Koos De Munck – dirigent Karibu
 14 juli: afspraak met Lieve Hoet – Terradialoog
 Via skype op verschillende tijdstippen met Wim Ceuppens – HSI
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IV.

Ontvangen subsidies
 GROS Melle: 2.200 euro, waarvan 1.000 euro voor noordwerking en 1.200 euro voor
Zuidwerking
 Provincie Oost-Vlaanderen: 5.000 euro – 1.724 euro saldo van 2014 = 3.276 euro

WERKING IN TOGO:
We werken samen met AEJA (association Acres d’Espoir pour Jeunes et Adultes) die met onze
begeleiding werd opgericht en officieel erkend is sinds januari 2012. Koffi Eklou is voorzitter. Hij heeft
ons project geleid sinds het begin. Hoewel zijn ging uitbreiden met een tweede kind, was het zijn
wens om zich toch verder te blijven inzetten. Doch het laattijdig doormailen van rapporteringen,
onduidelijkheden, het ontwijken van antwoorden en de constateringen tijdens het verblijf van
Kathleen Hales in mei heeft aanleiding gegeven dat hij zijn ontslag gaf aan Embracing Life, zonder
zijn eigen bestuursleden van AEJA op de hoogte te brengen. AEJA wou en kon dan ook geen
beslissingen meer nemen zonder hun voorzitter, wat de hele werking in het gedrang bracht. Vinyo,
de plaatselijke coördinator bleef gelukkig zijn verantwoordelijkheid nemen om het project verder te
begeleiden onder onze directe leiding.
In september is Kathleen terug naar Togo afgezakt om Embracing Life Togo als dochterorganisatie te
laten registreren bij het Ministerie. De erkenning verwachten we in 2016. Vinyo Gbenyedji is onze
officiële vertegenwoordiger en wordt vrijwillig ondersteunt door Aimée Wodokpoe – penningmeester
en Bibio Brice – kunstenaar, grafisch ontwerper. Hierdoor is de werking verzekerd en heeft Kathleen
ook een mandaat op de bankrekening. Zowel de inhoudelijke rapporteringen als de financiële worden
tijdig doorgemaild en opgevolgd.
Doch was 2015 een feestjaar. Hebben wij een receptie georganiseerd i.v.m. ons 5-jarig bestaan.
Verschillende prominenten en dorpshoofden werden uitgenodigd. Togbuy Afla IX, Koffie Eklou en
Kathleen gaven een toespraak. De leerlingen van de alfabetiseringsklassen brachten sketches en
liederen. De werken van het naai- en weefatelier werden tentoongesteld. Het geheel werd afgesloten
met een buffet. Het evenement kwam in de pers en radio. Wij werden door de andere dorpshoofden
aangesproken om ook alfabetiseringsklassen te organiseren in hun dorpen!
Alfabetisering: het zesde jaar lessen Ewé en Frans. In 2015 gemiddeld 45 vrouwen verdeeld onder
twee klassen. In november slaagden een twintigtal onder hen in een officieel examen! Nu werd er
gewacht tot Kathleen terug in Togo zou zijn voor de deliberatie, zodat zij plaats kunnen maken voor
nieuwkomers. Vinyo die de lessen Frans voor zijn rekening nam sinds december 2014 werd vervangen
door Mr. Agbozoh, een leerkracht op pensioen. Hij doet het prima.
Sinds september worden de leerkrachten met 1.000 cefa per gepresteerd uur betaald i.p.v. een
maandelijks loon om zo betaalde afwezigheden te voorkomen. Gemiddeld komt dat op 16.000 cefa
of 25 euro/maand/per leerkracht.
Naaiatelier: het vierde jaar. In september zijn drie vrouwen geslaagd in hun examen. Ook zij wachten
op de deliberatie om zo plaats te maken voor nieuwkomers. Eentje zit in haar tweede jaar. Zeven
kandidaten hebben zich gemeld. De inkomsten van het naaiatelier voldoet niet aan de verwachtingen.
Er wordt gezocht naar alternatieven.
Weefatelier: het derde jaar. Onze ene leerling doet dapper verder. Jongeren tonen weinig interesse
omdat de opleiding te lang duurt. Denkpiste is om jongeren de gelegenheid te geven om de opleiding
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in modules te volgen tijdens het droogseizoen. Het syndicaat is hierover niet te spreken! leerling.
Hoewel er regelmatig bestellingen zijn, maar achteraf de wever niet akkoord gaat met de verkoopprijs,
blijft het goed in het atelier liggen, waardoor de inkomsten zijn gedaald. Dit wordt in 2016 aangepakt!
Coördinator/vertegenwoordiger: Vinyo die eerst de functie had binnen AEJA als coördinator, is
sinds september officieel de vertegenwoordiger van Embracing Life in Togo en kwijt zich als een
goede huisvader aan volgende taken:
1) Zich integreren in het dorpsleven en op de hoogte blijven van het politiek gebeuren,
verenigingsleven, onderwijs, economie, enz. om te zien waar EL op kan inspelen en/of
tegemoet kan komen aan bepaalde behoeften.
2) Controle uitoefenen i.v.m. de aanwezigheid van leerkrachten en i.v.m. inkomsten van het
naaien en weven
3) Onze werking te promoten en zo klandizie te vinden voor het weef- en naaimateriaal en
eventuele fondsen te werven.
4) In samenwerking met ander ngo’s vormingen organiseren zoals het maken van zeep, kaarsen,
krijt, e.a.
Workshops en infosessies: in samenwerking met het Rode Kruis is er een infosessie gegeven rond
zwangerschap en zwangershapspreventie.
Infrastructuur: De sanitaire blok is afgewerkt. Het dak van het weef- en naaiatelier blijkt echter van
slechte kwaliteit te zijn. Nagels zijn slecht ingeklopt en er zijn gaten waardoor het binnen regent, het
hout is aangetast en er is een grote vochtige plek in het weefatelier. Ook is er een kloof ontstaan
tussen de muren van het weef- en naaiatelier. De herstellingskosten zijn geraamd op 800 euro.
Bezoek: aan Terradialoog. Project i.v.m. bebossing in Samala Haut (Kara)
Wat heeft het ons gekost:
- Werking & begeleiding AEJA: 944 euro tot en met juni 2015
- Oprichting + werking Embracing Life Togo: 493 euro vanaf juli 2015
- Loon + kosten coördinator/vertegenwoordiger: 1.743 €
- Bouw sanitaire blok afwerking: 1.086 €
- Alfabetisering: 604 euro
- Naaiatelier: 788 euro
- Weefatelier: 1.070 euro
- Receptie 5-jarig bestaan: 1.488 €
- Werkboeken lagere school: 252 €
Totaal: 8.216 euro
Inkomsten naaiatelier: 95 euro
Inkomsten weefatelier: 520 euro
Dit hebben we gerealiseerd deels door de subsidies van Oost-Vlaanderen: 3.724 euro en van de
GROS Melle: 1.200 euro Zuidwerking + 1.000 euro Noordwerking
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FINANCIEEL OVERZICHT:

Andere uitgaven

2 371,42
14 196,208
854,08
95,86

2013
2 567,95
13 468,32
777,99
1 427,37

2014
3 154,52
11 938,46
731,85
1 980,55

2015
2 763,93
6 846,42
1 281,39
851,41

Totale Uitgaven

17 517,56

17 517,56

18 241,63

11 743,15

2014
40,00
3 057,05
10 000,00
4 626,24

2015
266,00
1 884,69
5 474,00
4 506,18

11 752,23

12 584,87

Uitgaven

2012

Goederen en diensten (activiteiten)
Project Togo
Diverse goederen en diensten (werking)

Ontvangsten

2012

Lidgeld

160,00
3 897,00
5 500,00
4 536,04

2013
105,00
4 290,50
7 300,00
6 718,39

14 093,04

18 413,89

Giften
Subsidies
Andere ontvangsten
Totale Inkomsten

BUDGET 2016:
Uitgaven
Activiteiten

Bedrag

Ontvangsten

1 200,00 € Vlaanderen

Bedrag

11 300,00 €

- materiaal

500,00 € Lidgeld

- catering (drank & eten)

700,00 € Giften

1 500,00 €

590,00 € Inkomsten activiteiten

1 800,00 €

90,00 € Subsidie GROS Melle

1 500,00 €

Werking
- verzekering
- kantoormateriaal
Andere
- Diversen
Project Togo

500,00 € Subsidie Oost-Vlaanderen
460,00 € Andere
9 750,00 € Togo
2 000,00 € bijdrage cursisten

alfabetisering volwassenen

1 200,00 € naaiatelier

naaiatelier

600,00 € weven

weefatelier

650,00 €

omheining - opl metsen

1 000,00 €

Voorbereiding ICT klas

1 000,00 €

Workshops

500,00 €

Deliberatie

500,00 €

Totale Uitgaven

5 500,00 €
800 €

460,00 €

Vertegenwoordiger EL

Begeleiding

200,00 €

700,00 €
50,00 €
300,00 €
350,00 €

2 300,00 €
12 000,00 € Totale Inkomsten

12 000,00 €

Met dank aan allen die ons op een of andere manier steunen.
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