JAARVERSLAG 2017 – Achtste werkingsjaar
EMBRACING LIFE VZW
Kruisstraat 8 – 9090 Melle
Ondernemingsnummer: 0811.114.196
Tijdens de Algemene Vergadering op 26 maart 2017 heeft Lieve Croux ons laten weten dat zij
niet langer in het bestuur wil functioneren. Haar aanvraag werd algemeen goedgekeurd. Zij
werd niet vervangen. Dit werd officieel in de statuten aangepast.
Volgende bestuursleden blijven hun functie behouden:
Kathleen Hales – voorzitster
Erna Kielemoes – secretaresse
Nouna Kodjovi – penningmeester

Vicky-Ann Van Twembeke - bestuurslid
Emmanuel Senavon – bestuurslid

Emmnuel Senavon is sinds juli 2017 ook niet langer meer werkzaam als bestuurslid. De
statuten werden om financiële redenen niet opnieuw aangepast.
Vrijwilliger: Annick Van Blaere – website + nieuwsbrief, grafisch ontwerpster
Betalende leden: 10
Ook dit jaar is Kathleen Hales:
- actief lid van GROS Melle (Gemeentelijke Raad voor Ontwikkeling Samenwerking)
- 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
Eigen activiteiten
26 maart 2017: Algemene Vergadering gevolgd door een kaas- en wijnavond – 20
personen – opbrengst status quo

5 augustus 2017: Afrika in je straat – opbrengst 212 €
26 augustus 2017 : Zomergloed – 38 personen – opbrengst 331,20 €
19 oktober 2017: Lezing in Bib Melle “Onderwijs een klasse apart” – 12 personen –
opbrengst 335 €

Deelname aan vergaderingen/activiteiten
13 februari 2017: vergadering GROS Melle
23 februari 2017: kaas en wijnavond GROS Melle
23 februari 2017: vergadering Wereldfeest Melle
07 maart 2017: Vorming Duurzaam ontwikkelingsdoelen – Provincie Oost-Vlaanderen
23 maart 2017: vergadering Wereldfeest Melle
03 mei 2017: vergadering GROS Melle
20 mei 2017: Goûts de Gand – opbrengst 21 €
02 juli 2017: Wereldfeest Melle – opbrengst 331,60 €
24 oktober 2017: Subsidie reglement Provincie Oost-Vlaanderen
25 oktober 2017: Businessclub Merelbeke met minister Alexander Decroo
25 november 2017: Projectenavond GROS Melle
01-02 december 2017: Pop-Up geschenkenmarkt Melle – opbrengst 65 €
02 december 2017: vergadering 4de Pijler panel te Brussel
09-10 december 2017: Oxfam geschenkenbeurs Mariakerke – opbrengst 203 €
16 december 2017: Kerstmarkt Melle – opbrengst 28,50 €

Werkbezoek project Togo:
15 juni -28 juni 2017 samen met twee bezoekers: Alexander Dubrulle en Nele Sels
15 september – 6 oktober 2017

Vrijwilligers project Togo:
Periode 27 september – 1 december 2017
Herwig Deryckere en Christiaan De Beule hebben zich ingezet om de informaticaklas op rail
te zetten.

Ontvangen subsidies
Provincie Oost-Vlaanderen: 5.022,29 €
GROS Melle: 2.900 €, waarvan 1.500 € voor Noordwerking en 1.400 € voor
Zuidwerking.
4de Pijlerfonds: 1.000 €
Wereld Missiehulp: 3.500 €
Totaal : 12.422,29 €

Werking in TOGO
Regionale vertegenwoordiger: Souléimana Tchagodomou.
Vanaf oktober 2017: Mawusé Amekou
Vrijwilligers:
Aimée Wodokpoe – penningmeester

Bibio Bruce – raadslid
Akpéné – raadslid
Souléimana Tchagodomou in dienst sinds september 2016 en die vanaf december 2016 Vinyo
Gbenydji (die naar de States vertrokken is) opvolgde als onze vertegenwoordiger.
Tijdens het werkbezoek in juni wantrouwde Kathleen zijn houding, maar kon op dat moment
niet de vinger leggen wat er juist aan de hand was. Het des respect die hij in juli aan de dag
legde resulteerde dat Kathleen eind juli alle werken en uitgaven liet blokkeren tot haar bezoek
eind september. Ondertussen riep zij op om kandidaten te zoeken om Souléimana te
vervangen. Een expert boekhouder werd aangeduid en na een strategisch spel is Souléimana
ontslagen op basis van misbruik van de goederen, financieel gesjoemel, het veronachtzamen
van het nodige onderhoud van het opleidingscentrum en zijn ontoereikendheid en onwil in de
nodige administratieve opvolging.
Mawusé Amekou voorgesteld door een goede en betrouwbare kennis, heeft Kathleen meteen
onder de arm genomen en was onder de indruk van de manier waarop hij de problemen
aanpakt. Hij is enorm streng maar rechtvaardig en ziet wat er moet gebeuren. Er is dagelijks
contact zowel ’s morgens als ’s avonds. Ook de vrijwilligers Herwig en Chris bevestigen dat dit
de man is voor de job!

Samenwerking
Wij krijgen ondersteuning van Mme Brigitte Aguigah van de organisatie ASFEEN (Association
des Femmes pour l’Epanouissement des Enfants in verband met
Het sensibiliseren van de vrouwen op hun rechten en het ontplooien van hun
eigenwaarde.
Het organiseren van De Dag van de Afrikaanse vrouw met lezingen en een workshop

Alfabetisering
Agou-Apégamé: de bedoeling was dat na de verbouwing van het lokaal tot een
informaticaklas, de lessen zouden hernemen. Probleem is hier dat de vrouwen geld
eisen om de lessen te volgen, wat wij weigeren.
Agou-Gadzépé: na het vertrek van Vinyo is het aantal gezakt van 18 naar 3. Sinds
Aimée de franse les overnam van Souléimana is het aantal terug gestegen naar 10
cursisten. M.a.w. Aimée geeft nu zowel Ewé als Frans. Vier uur per week per taal.
Kpando: in februari gestart met 40 cursisten enkel op zondagnamiddag. In september
hebben we een zonnepaneel geplaatst zodat ook twee maal tijdens de week ’s avonds
les kan gegeven worden. Ook hier vier uur per week per taal.
Togoville: de bedoeling was om in oktober met de lessen de starten. Togoville zou
voor de locatie zorgen. Daar zijn echter de afspraken niet nagekomen. Ondertussen
hebben wij al de tafels laten maken en een voorschot betaald voor het zonnepaneel.
De verantwoordelijke heeft zich voor persoonlijke redenen teruggetrokken. We
hervatten de voorbereidingen bij zijn terugkomst in oktober 2018

Naaiopleiding
Leerkracht Mme. Ganyo werd door Souléimana ontslagen in april 2017 omdat de
nieuwe lichting van leervrouwen opstandig waren naar de leerkracht toe en
wegbleven.
Mme. Yawa Selasa Appaloo die vier jaar naailes heeft gegeven bij een NGO en zonder
werk zat omdat haar contract ten einde was, werd in dienst genomen.
Dit gaf de aanleiding dat het aantal leervrouwen groeide tot 17 jonge vrouwen.
We waren verplicht om het naaiatelier uit te breiden, naaimachines aan te kopen en
onlangs zijn ook de ventilatoren geïnstalleerd.

Weefopleiding
Onze leerling Dovéné Yawo Sedaho is afgestudeerde in 2016 hebben we behouden
om de bestellingen te volbrengen.
Gedurende 4 jaar zijn er geen kandidaten leerjongens gevonden en zouden we dit
jaar beslissen wat we met deze richting zouden doen. Mawusé echter heeft in
december een grote bestelling ontvangen. Om dit te kunnen realiseren is hij op zoek
gegaan naar leerjongens en beroepskrachten. Hij heeft er van elk twee gevonden aan
de Ghanese grens. Zij gaan van start in februari. Voor hen hebben we een kamer
gehuurd in de buurt van het centrum om de afstand te overbruggen.

Opleiding metser
In samenwerking met het bedrijf Freevresco werd er voor de tweede keer korte
opleiding gegeven van 4 maanden.
Drie jongens hebben de opleiding gevolgd van januari tot april 2017. Zij leerden hoe
stenen te maken, fundering te leggen, een muur te metsen.
Hierdoor werd de bouw van 1/3 van de omheining gerealiseerd en is de buitenkant
(straatkant) klaar. Rest nog de binnenkant.

Voorbereiding informaticaklas
Het bureel + overdekt terras werd omgebouwd tot een gesloten ruimte.
Het is nu voorzien van elektriciteit.
Onze vrijwilligers Herwig en Chris hebben elke computer nagekeken en geïnstalleerd.
De kandidaat leerkrachten werden door hen gescreend en een werd geselecteerd.
Onze medewerkers hebben van hen een intensieve cursus gehad.
3 mannen hebben een attest voor basis Word reeds op zak en 1 jonge vrouw voor
basis Excel.
Vier computers hebben we geschonken aan de Prefectuur.
Een laptop werd geschonken aan ASFEEN.

Evenementen
27 april 2017 Deelname van de cursisten aan de défilé op de nationale feestdag van
Togo.
30 juli 2017 in samenwerking met ASFEEN viering van de Dag van de Afrikaanse
Vrouw.

