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2010 – HET EERSTE WERKINGSJAAR
Tijdens de Algemene Vergadering op 25 april 2010 werd Edward Mhaka op eigen vraag ontheven als
bestuurslid en penningmeester. Michaël Chimkovitch werd ondersteund om zijn taak over te nemen.
De bestuursleden zijn:
Kathleen Hales – voorzitster
Lieve Croux – ondervoorzitster
Isabelle Chimkovitch – secretaris
Michaël Chimkovitch – penningmeester
Vicky-Ann Van Twembeke
Totaal aantal aangesloten leden gedurende het jaar: 12
Kathleen Hales is actief lid van GROS Melle (gemeentelijke raad voor ontwikkelingsamenwerking)
Embracing Life vzw is lid van FAAB (Federation for Aglophone Africans in Belgium)

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

WERKING IN VLAANDEREN:
I.

Eigen activiteiten
 21 februari: verjaardagsetentje bij Ete Ibibio, Gent. Aanwezigen: 30 Opbrengst: 155 euro
 24 februari + 3 maart: vorming ‘Boekhouding kleine vzw’ bij Vormingplus Gent
14 cursisten. Opbrengst: 213,98 euro
 28 maart: Culture Mix met gratis optredens van Nouna’s Band, Sipho, Michaël en Timo
en Capriool. Aanwezigen 30. Opbrengst: 165,18 euro
 16 april: Night Fusion party jongeren. Aanwezigen 25. Verlies: 200 euro
 20 juni: Koud voor Warm diner te Merelbeke. Aanwezigen 30.
Opbrengst: 159,19 euro
 04-05 juli: Verkoop Ben & Jerry ijs tijdens de Melse Feesten.
Opbrengst: 25 euro
 14 + 21 oktober: vorming ‘Boekhouding kleine vzw’ bij Vormingplus Gent
14 cursisten. Opbrengst: 213,98 euro
 24 oktober: Herfstgloed, gezellig samenzijn + diner te Merelbeke. Afgelast wegens te
weinig inschrijvingen.

II.

Deelname aan activiteiten







24 april: modeshow Sjamma vzw + optreden De Vieze Gasten door GROS Melle
30 september: businessclub Merelbeke
7 november: Dag van de Verenigingen Melle
16 november: workshop WinWin beurs
30 november: WinWin Beurs Gent
16 december: receptie Ronde Tafel Lokeren
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III.

Contacten met andere organisaties
 16 maart: BIZS vzw/Solar zonder Grenzen – Bert Bernolet en Nele Lombaert in de Vooruit
te Gent
 24 november: A Future for Togo vzw – Eric De Bisschop te Ninove
 26 november: BIZS vzw/Solar zonder Grenzen – Bert Bernolet en Nele Lombaert bij
restaurant Ete Ibibio te Gent

IV.

Gevolgde cursussen
 17 maart: ‘Projectwerking – deel 1’ te Roeselare georganiseerd door de Provincie WestVlaanderen en de 4de Pijler
 24 maart: ‘Projectwerking – deel 2’ te Roeselare georganiseerd door de Provincie WestVlaanderen en de 4de Pijler
 31 maart: ‘Evaluatie Project’ te Roeselare georganiseerd door de Provincie WestVlaanderen en de 4de Pijler
 1 april: ‘Efficiënt vergaderen’ te Zottegem georganiseerd door Vormingplus
 21 april: ‘Pers en Media’ te Roeselare georganiseerd door de Provincie West-Vlaanderen
en de 4de Pijler
 28 april: ‘Fondsenwerving’ te Roeselare georganiseerd door de Provincie WestVlaanderen en de 4de Pijler
 5 mei: ‘Intercultureel samenwerken’ Roeselare georganiseerd door de Provincie WestVlaanderen en de 4de Pijler
 18 mei: ‘Vrijwilligersverzekering’ te Gent georganiseerd door Vormingplus
 12,19 en 26 oktober: ‘teksten schrijven’ te Melle georganiseerd door Vormingplus

V.

Ontvangen subsidies
 GROS Melle: 2.700 euro
 Provincie Oost-Vlaanderen: 4.800 euro

WERKING IN TOGO:
Eind januari 2010 zijn we gestart met het betalen van 2 leerkrachten die 46 volwassenen (waarvan 45
vrouwen en 1 man leren lezen en schrijven in de lokale taal Ewe en in het Frans. Dit op maandag-,
woensdagavond en zondagnamiddag. Ze zijn verdeeld in groep A (gevorderden) en groep B
(beginners).
We gebruiken hiervoor een klein bestaand lokaal waarvan we het dak hersteld hebben en een
zonnepaneel hebben laten plaatsen door Solar zonder Grenzen (in Togo vertegenwoordigd door ONG
Cado). Is echter niet voldoende. Wat geïnstalleerd is, is voor huishoudelijk gebruik en niet voor een
klas. Maar is beter dat dan helemaal niets bij een electriciteitspanne.
Het dorpshoofd wou ons een stuk grond schenken. We zijn hier bij een advocaat te rade gegaan die
ons afraadde om het document te tekenen want het heeft geen waarde. Toen het dorpshoofd
weigerde om officiële documenten op te maken, stelden wij ons vragen. Na onderzoek bleek dat het
stuk grond toebehoorde aan een evangelische kerk waar al een verwaarloosd gebouw op staat
gefinancieerd door de stad Blangy-sur-Bresle (Frankrijk). Om alle problemen in de toekomst te
vermijden en niet nutteloos te investeren, hebben we besloten om zelf grond te kopen.
Met als gevolg dat we land kochten in plaats van het vooropgestelde plan om een bibliotheek te
bouwen.
Ook hebben we ondervonden dat Koffi Eklou die ons ginds vertegenwoordigd niet opgewassen is om
in zijn eentje in te gaan op de voorstellen van het dorpshoofd en zijn notabelen.
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We hebben dan ook besloten om een vereniging op te richten, nl. Association Acres d'Espoir pour
Jeunes et Adultes (AEJA) met een team van 7 personen. Wat hopelijk in 2011 zal gerealiseerd
worden.
Om dit allemaal in goede banen te leiden hebben we Love Ocloo onder de arm genomen om dit werk
voor te bereiden samen met Koffi Eklou. Hij is op 11 december 2010 vertrokken en Kathleen Hales is
hem nagereisd op 22 januari 2011. Ze hebben fantastisch werk verzet. De documenten voor de
grond waren klaar om te tekenen bij mijn aankomst. Het heeft een strategische ligging. Het ligt
centraal in het dorp en is gemakkelijk toegankelijk voor 4 dorpen in de buurt. Dat heeft ons een
bereik van ongeveer 20.000 mensen, waarvan 90% analfabeet is!
Het was ook de taak van Love Ocloo en Koffie Eklou om betrouwbare mensen te vinden om in AEJA
te zetelen. Dit is ook gelukt. Op zondag 23 en 30 januari 2011 hebben we samen vergaderd om de
werking bespreekbaar te maken, de statuten en het huishoudelijk reglement op te stellen. Na ons
vertrek moest er hier en daar nog aan gesleuteld worden om te beantwoorden aan de Togolese
wetgeving, moeten we een bemande hoofdzetel hebben en een postbus. Na het neerleggen van de
statuten wordt er ter plaatse gecontroleerd!
Eerst hadden we gehoopt om samen te werken met een plaatselijke ngo of vereniging. Dat bleek
praktisch onmogelijk want we worden ook financieel verantwoordelijk gesteld om hun projecten
waar te maken… Het voordeel om met onze eigen organisatie te werken is dat we controle kunnen
uitoefenen en wij uiteindelijk beslissen wat kan en niet kan. Een ander voordeel is dat zij zelf
inspanningen kunnen doen om fondsen te werven. Eens AEJA officieel is wordt er een
werkingscontract opgemaakt. We hebben AEJA ook het idee meegegeven om in afwachting van de
constructie op het terrein groenten of gewassen te kweken, te verkopen en de winst ervan te
gebruiken voor het project. Dit wordt momenteel verder onderzocht.
Een ander probleem die zich voordoet is de jaarlijkse uitbreiding naar klassen toe. Daarom is er
voorgesteld om eerst klassen te bouwen op het terrein ipv de bibliotheek. Dit geeft dan ook het
voordeel om overdag beroepsvormingen te geven. Eén soort beroepsvorming per dag. Zo hoeven ze
maar een dag per week naar school te gaan en de rest van de week kunnen ze hun dagelijks werk
doen.
In een van de vormingen die we gevolgd hebben door de 4de Pijler werd er ons verteld dat wij flexibel
genoeg moeten zijn en durven beslissingen te nemen die het project een totale wending geeft dan
oorspronkelijk bedoeld. Wij hebben dit nu mogen ervaren.
Verslag bezoek van ORIGO vzw aan ons project
woensdag 10 november 2010:
dag 2 van onze Togo-Benin-reis (een rit van Lomé naar Kouma Konda), met 50 leesbrillen als
ongewone bagage.
Voor deze speciale gelegenheid hebben we een ommetje gemaakt naar het dorp Agou Apégame om
er het project te bezoeken van onderwijs voor volwassenen, en om - in het kader daarvan, en op
verzoek van Mevrouw Katleen Hales - de 50 leesbrilletjes af te geven aan de chef Togubui Afla IX.
We werden hartelijk ontvangen: als welkom kregen we koel water aangeboden, waarna de brilletjes
officieel werden overhandigd.
Vervolgens kregen we een rondleiding in de lokalen waar op woensdagavond en zondagnamiddag les
wordt gegeven. Tevens werd ons verteld dat de gemeente een stuk grond ter beschikking zal stellen
waarop een nieuw leslokaal met toebehoren zal gebouwd worden.
Omdat er hier ook een grote open maar overdekte ronde hut stond zijn we hier gebleven voor de
middag picknick. Bovendien werden we getrakteerd op palmwijn: een vriendelijker ontvangst kon
ons niet te beurt vallen.
Het was in alle geval de mooie start van een reis waarvan we nog niet wisten wat ons zou
overkomen.
Luc, Mimi, Paul, Ann, Rik, Gilbert
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FINANCIEEL OVERZICHT:
Uitgaven

2009

Goederen en diensten (activiteiten)
Project Togo
Diverse goederen en diensten (werking)
Andere uitgaven
Totale Uitgaven

811,49 €

Ontvangsten
Lidgeld
Giften
Subsidies
Andere ontvangsten
Totale Inkomsten

2009
365,00 €
180,00 €
1.100,00 €
1.384,69 €
3.029,69 €

2010

1.918,41 €
2.910,92 €
318,85 €
739,37 €

320,50 €
815,00 €
176,56 €
2.123,55 €

5.887,55 €
2010

720,00 €
900,00 €
7.500,00 €
2.632,23 €
11.752,23 €

BEGROTING 2011
Uitgaven

Bedrag

Ontvangsten

Goederen en diensten
- communicatie & promotie
- materiaal
- huur zalen

2.300,00 €
500,00 €
300,00 €
200,00 €
800,00 €
500,00 €
500,00 €
200,00 €
300,00 €
300,00 €
250,00 €
50,00 €
48.000,00 €
4.000,00 €
1.000,00 €
21.000,00 €
22.000,00 €

Lidgeld
Giften
Sponsors
Inkomsten activiteiten

51.100,00 €

Totale Inkomsten

- catering (drank & eten)
- vergoedingen
Werking
- verzekering
- kantoormateriaal
Andere
- Sabam
- Diversen
Project Togo
Werking AEJA + vorming
Analfabetisering volwassenen
Vorming jongeren land- en tuinbouw
Bouw polyvalente zaal/3 klassen 1/3
Totale Uitgaven

Subsidie GROS Melle
Subsidie Oost-Vlaanderen
Andere subsidies
Andere

Bedrag

1.000,00 €
1.000,00 €
5.000,00 €
2.500,00 €
2.000,00 €
10.000,00 €
28.000,00 €
1.600,00 €

51.100,00 €

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

Catherine Hales – voorzitster

Lieve Croux - ondervoorzitster
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