
 

JAARVERSLAG 2018 – Negende werkingsjaar 
EMBRACING LIFE VZW 

Spoorlaan 53 – 9090 Melle 

Ondernemingsnummer: 0811.114.196 

 
 

Bestuursleden: 

 

Kathleen Hales – voorzitster      

Erna Kielemoes – secretaresse  Vicky-Ann Van Twembeke - bestuurslid 

Nouna Kodjovi – penningmeester  Emmanuel Senavon – bestuurslid 

 

Emmnuel Senavon is sinds juli 2017 tijdelijk op non-actief.  

 

Vrijwilliger: Annick Van Blaere – website + nieuwsbrief, grafisch ontwerpster 

                   Pierre Swales – vertaling naar het Frans 

 

De vzw is erkend om fiscale attesten uit te reiken voor giften vanaf 40 € per kalenderjaar, 

voor 2018 en 2019. In dat verband beschouwen we elke persoon die een gift stort als zijnde 

lid van de vzw en wordt er niet meer gevraagd voor een jaarlijkse lid bijdrage. 

 

Op 1 juni 2018 is de zetel van de vzw verhuisd naar Spoorlaan 53 – 9090 Melle. Hiervan is 

aangifte gedaan bij de Griffie van Koophandel te Gent en verschenen in het Belgisch 

Staatsblad. 

           

Kathleen Hales was in 2018: 

 actief lid van GROS Melle (Gemeentelijke Raad voor Ontwikkeling Samenwerking) 

 lid van FAAB – federatie voor Engelstalige afrikanen in België 

 lid van de 4de Pijler panel (11.11.11) 

 

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 

 14 april 2018: Algemene Vergadering gevolgd door een kaas- en wijnavond – 25 

personen – 70,92 € 

 4 augustus 2018: Afrika in je straat – verlies -625 € (optreden = 400 €) 

 2 augustus 2018 : Zomergloed – 30 personen – opbrengst 267 € 

Deelname aan vergaderingen/activiteiten 

 07 februari 2018: 11.11.11 Noord-Zuid beleid Gent 

 20 februari 2018: vergadering GROS Melle 

 22 maart 2018: vergadering Wereldfeest Melle 

 29 maart 2018: vergadering De Centrale – Goûts de Gand 

 24 april 2018: GROS Merelbeke – de gevaren van kernwapens 

 02 mei 2018: GROS Melle – Wat is de Islam + stand project 

 19 mei 2018: Goûts de Gand – opbrengst 25 € 

 26 mei 2018: vergadering 4de Pijler Brussel 

 30 mei 2018: vergadering Wereldfeest Melle 

 01 juli 2018: Wereldfeest Melle – opbrengst 185 € 

 11 augustus 2018: GROS Wetteren – Kleur op het plein – stand 

 31 augustus 2018: Wereldmissiehulp – voorstelling project 

 4 oktober 2018: FAAB - vergadering 

 24 november 2018: vergadering 4de Pijler Brussel 

 07-08 december 2018: Pop-Up geschenkenmarkt Melle – opbrengst 60 € 

Music for Life verkoop cupcakes – 180 € 

 08-09 december 2018: Oxfam geschenkenbeurs Mariakerke – opbrengst 111 € 

 15 december 2018: Kerstmarkt Melle – opbrengst 15 € 

Werkbezoek project Togo 

 23 februari – 10 maart 2018 

 15 juni – 25 juni 2018 

Ontvangen subsidies 

 Provincie Oost-Vlaanderen: 5.500 € 

 GROS Melle: 3.000 €, waarvan 1.500 € voor Noordwerking en 1.500 € voor 

Zuidwerking. 

 4de Pijlerfonds: 1.000 € 

 Wereld Missiehulp: 3.000 € 

Totaal : 12.500 € 

 

Ontvangen giften 
 6.419 € 

 



Werking in TOGO 

Regionale vertegenwoordiger: Mawusé Amekou 

Vrijwilligers:  

 Aimée Wodokpoe – penningmeester 

 Bibio Bruce – raadslid 

 Akpéné – raadslid 

Assistentie: Brigitte Aguigah – ASFEEN 

 

Mawusé Amekou die Souléimana Tchagodomou opvolgde in oktober 2017 en goed 

presteerde, wat veelbelovend was, heeft echter in 2018 zijn ware aard naar boven laten komen. 

Hoewel hij op financieel vlak eerlijk was, was hij geen teamplayer. Hij speelde zijn 

verantwoordelijkheden door aan onze vrijwilligers die dan zijn werk deden, terwijl hij wel 

betaald werd.  Zijn arrogantie en koppigheid, zorgden ervoor dat de moeilijkheden een 

hoogtepunt bereikt hadden in juli 2018, wat de samenwerking totaal belemmerde en we 

verplicht waren om op een laag pitje verder te gaan tot we eind december 2018 een einde 

konden stellen aan de samenwerking. Hij wordt niet vervangen. Onze vrijwilligers Aimée en 

Bibio samen met Elli, zullen samen de verantwoordelijkheden dragen.  

 

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 Internationale Dag van de Vrouw met lezingen over de 

gelijkheid van man en vrouw en een workshop op zaterdag 8 maart 2018 in Kpando 

 Het organiseren van een sensibilisering dag rond het thema “Geweld tegen de Vrouw” 

– ongewenste zwangerschappen bij tieners en vrouwen. In Agou-Apégamé op zaterdag 

8 december 2018 

  

Alfabetisering  

 Agou-Gadzépé – 3de  jaar Frans en Ewe met een gemiddelde opkomst van 9 vrouwen 

en 1 man. Zes uur per week. 

 Kpando – 2de jaar Frans en Ewe met een gemiddelde opkomst van 18 vrouwen en 5 

mannen. Vier uur per week. 

 Togoville – is niet opgestart wegens politieke inmenging en het benoemen van een 

Chef uit een vijandelijke familie lijn waardoor Prins Asrafo Plakoo-Mlapa is 

ondergedoken. 

Naaiopleiding  

 Na het vaststellen van onregelmatigheden, zoals geld aftroggelen bij de jonge 

vrouwen werd Mme. Yawa Selasa Appaloo ontslagen en vervangen door Elli 

Agbenowosi.  

 Elli was bij de eerste lichting van onze naaisters. Na haar opleiding hebben we haar de 

kans gegeven om een stage te volgen gedurende 6 maanden bij een haute-couture. 

 Zij levert prima werk en werkt ook alles mooi af. 



 Kathleen Hales heeft haar in juni zelf kunnen voorstellen aan de jonge vrouwen, als 

voorbeeld en inspiratie voor hen. 

 4 jonge vrouwen zijn geslaagd in hun examen. 

 Het aantal jonge vrouwen die de opleiding volgen is gestegen tot 20. Het maximum. 

 We hebben het lokaal geschilderd en van ventilatoren voorzien. 

 We hebben 2 naaimachines bijgekocht. Echter 5 naaimachines zijn dringend tot 

vervanging toe. 

Weefopleiding  

 Om aan de vraag van bestellingen te kunnen beantwoorden, hebben we naast 

Dovéné Yawo Sedaho die in ons centrum de weefopleiding achter de rug had, nog 2 

wevers in dienst genomen.  

 Dovéné heeft zonder enige reden ontslag genomen in oktober 2018 

 Na 10 maanden werken zijn we tot de conclusie gekomen dat we verlies blijven 

draaien en hebben besloten om het weven eventjes ‘on hold’ te zetten om nieuwe 

strategieën, ideeën op te doen. 

Opleiding metser  

 In samenwerking met het bedrijf Freevresco werd er voor het derde jaar korte 

opleiding gegeven van 4 maanden. 

 Drie jongens hebben de opleiding gevolgd van januari tot april 2018. Zij leerden hoe 

stenen te maken, fundering te leggen, een muur te metsen. 

 Hierdoor werd de bouw van het overige (3de deel) van de omheining gerealiseerd, de 

binnenkant. 

 Nog een drie jongens volgden de opleiding om een versteviging boord over de 

gehele muur aan te brengen. September-december 2018. 

Opleiding informatica 

 De leerkracht die we hadden aangesteld, is vertrokken op een missie, werd ons 

gezegd.  

 Mawusé heeft geen moeite gedaan om een andere leerkracht te zoeken. 

 Dit moet nog verder onderzocht worden… Blijkbaar is de leerkracht wel onlangs 

gesignaleerd in het dorp. 

Evenementen 

 08 maart 2018 in samenwerking met ASFEEN – viering van de Internationale Dag van 

de Vrouw met als thema ‘Gelijkheid tussen man en vrouw” te Kpando. Toespraken en 

opvoering van zang en sketches. Aanwezigen de Dorpschef en de Koningin Moeder 

samen met de notabelen van het dorp. De cursisten van Agou-Gare en onze naaisters 

uitAgou-Apégamé en een 100-tal vrouwen, mannen en kinderen uit Kpando. 

 27 april 2018 Deelname van de cursisten aan de défilé op de nationale feestdag van 

Togo. 

 30 juli 2018 in samenwerking met ASFEEN viering van de Dag van de Afrikaanse 

Vrouw – was gepland maar is uiteindelijk niet doorgegaan wegens de tegenwerking 

van Mawusé. 



 8 december 2018 in samenwerking met ASFEEN – een sensibilisering dag rond het 

thema “Geweld tegen de Vrouw” – ongewenste zwangerschappen bij tieners en 

vrouwen. In Agou-Apégamé. Aanwezig de Koningin Moeder van Agou-Apégamé, onze 

naaisters en cursisten uit Agou-Gare en een 10-tal vrouwen uit de streek. 

 

Individuele hulp 

 Honoré Amekou – 4de en laatste jaar universitaire opleiding geografie 

 Augustin Wodokpoe – opleiding van ecologisch landbouwondernemer te Sichem en 

die dan ingezet werd vanaf december 2018 op ons terrein in Kati. 

 Prins Asrafo Plakoo-Mlapa – idem, opleiding van ecologisch landbouwondernemer, 

om hem een kans te geven een nieuw leven op te bouwen. 

Landbouwproject Kati 

 Augustin samen met Totus die ook de opleiding van ecologisch 

landbouwondernemer heeft gevolgd, zijn de werken gestart in december 2018, nl. 

een studie van de werkzaamheden en benodigdheden om twee van de vijf hectaren 

te bewerken. 

 We werken samen met hen in de vorm van onderneming schap. Dit wil zeggen dat 

Embracing Life hun basisbehoeften voorschiet. Zij delen in de winst en betalen dan 

het voorschot terug. M.a.w. hoe harder ze werken, hoe meer ze zullen verdienen. 

 In februari 2019 zal dit contractueel op punt gezet worden. 

Bezoek 

 Kathleen Hales reisde af naar Togo voor een werkbezoek van 23 februari 2018 tot 10 

maart 2018 met viering van de Internationale Dag van de Vrouw 

 Een 2de werkbezoek van 15 juni 2018 tot 25 juni 2018 met als doel het idee van een 

sensibiliseringscampagne op te zetten om de jeugd op hun verantwoordelijkheid te 

wijzen om in hun land te blijven en in hun land te helpen opbouwen, af te toetsen. 

Resultaat – de nood en vraag is groot. Nu nog de mankracht en de fondsen vinden. 

Overzicht Kosten – 15.311 € 

 Alfabetisering : 745 € 

 Naaiopleiding: 1.290 € 

 Weefopleiding: 1.675 € 

 Opleiding metsen: 1.989 € 

 Evenementen: 597 € 

 Diversen: 593 € 

 Werking: 3.580 € 

 Vergoeding vrijwilligers: 450 € 

 Vorming: 736 € 

 Informatica: 127 € 

 Sensibilisering: 1.473 € 

 Landbouwproject: 1.843 € 

 Individuele hulp: 213 € 

Dit zijn uitgaven ter plaatste, exclusief wat er in België werd aangekocht en meegenomen 

naar Togo. 



Inkomsten –  1.027 € 

 Naaiopleiding: 113 € 

 Weefopleiding: 800 € 

 Bijdragen cursisten: 40 € 

 Gift: 74 € 

 

 


