JAARVERSLAG 2009

UIT DE STARTBLOKKEN
De vzw zag het licht op dinsdag 31 maart 2009.
Vijf personen waren bereid om het initiatief te ondersteunen, nl.
Kathleen Hales – voorzitster
Lieve Croux – ondervoorzitster
Isabelle Chimkovitch – secretaris
Edward Mhaka – penningmeester
Vicky-Ann Van Twembeke

Totaal aantal aangesloten leden gedurende het jaar: 1

Doelstellingen:
Fondsen werven 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 creëren

Onze eerste stappen in het Zuiden:
We zouden helpen bij het bouwen van een secundaire school in Tsévié, Togo. Bij ons
bezoek in mei 2009 om de plannen te concretiseren, werden we ons jammer genoeg van
bewust dat de plaatselijke politici zich teveel bemoeiden en onze fondsen totaal zouden
opeisen. Vandaar dat we zochten naar een ander project.
De Chief van Agou-Apégame werd gecontacteerd. Hij en zijn volk werden bereid gevonden
om met ons samen te werken tot het oprichten van een opleidingscentrum voor jongeren en
volwassenen. Zij stellen ons land ter beschikking.
Eklou Koffi, afgestudeerd als burgerlijk ingenieur is niet alleen onze contactpersoon maar
heeft ook de plannen getekend en de kostberekening gemaakt voor de bouw van het
opleidingscentrum.

Opbouw werking van de vzw:
-

opmaak van de statuten, neergelegd bij de griffie van de Kamer van Koophandel op
10 april 2009
publicatie in het Belgisch Staatsblad op 21 april 2009
goedkeuring van het Huishoudelijk Reglement door het bestuur op 28 april 2009
keuze logo
opmaak website door Armara werd uiteindelijk gelanceerd op 20 augustus 2009
aansluiting tot de 4de Pijler
subsidieaanvraag bij GROS Melle
aansluiting tot de Federatie FAAB

Activiteiten:
In het kader van Belmundo Gent hebben wij de ‘AFRIKWIS’ georganiseerd op zaterdag 31
oktober 2009. Spelavond. Een Afrikaanse maaltijd met Nouna’s Band op de achtergrond.
Gevolgd door een dansavond. Een dertigtal aanwezigen hebben zich kostelijk geamuseerd!
De inkomsten waren net genoeg om onze kosten te dekken.

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

Kathleen Hales – voorzitster

Lieve Croux - ondervoorzitster

