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JAARVERSLAG 2013

Jaarverslag 2013
DE ALGEMENE VERGADERING
Tijdens de Algemene Vergadering op 28 april 2013 werden geen wijzigingen aangevraagd i.v.m. de
bestuursleden. Volgende bestuursleden blijven hun functie behouden:
•
•
•
•
•
•
•
•

Kathleen Hales – voorzitster
Lieve Croux – ondervoorzitster
Isabelle Chimkovitch – secretaris
Michael Chimkovitch – penningmeester
Vicky-Ann Van Twembeke - bestuurslid
Werkend lid: Love Ocloo – ambassadeur
Steunend lid: Erna Kielemoes
Vrijwilligers:
o Annick Van Blaere – Website – Mailings – Vormgeving externe documenten - 2e grafisch
ontwerper
o Christof Deroover – 1ste grafisch ontwerper

Ook dit jaar is Kathleen Hales:
-

actief lid van GROS Melle (Gemeentelijke Raad voor Ontwikkeling Samenwerking)
en vertegenwoordigd Embracing Life vzw als lid bij Leraars zonder Grenzen en werd tevens
benoemd als penningmeester van de organisatie. Wat achteraf een verkeerde beslissing bleek
te zijn, want het slorpte al haar vrije tijd op!

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 creeren

WERKING 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 hij ondertussen gehuwd en vader is, is het zijn wens om zich verder te
blijven inzetten. Hij vindt het een boeiende, leerzame uitdaging en vooral een dankbare opdracht,
niettegenstaande soms moeilijke omstandigheden.
De penningmeester heeft zich teruggetrokken, want zij dacht dat dit een middel was om zich te verrijken
en een deur naar Europa. Zij is momenteel nog niet vervangen en Koffi heeft het van haar overgenomen.
Tot nu toe vinden ze niemand die te vertrouwen is en het werk ook vrijwillig wil doen.
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AEJA heeft momenteel zes actieve bestuursleden. Drie woonachtig in Lome en drie in Agou-Apegame.
Koffi heeft ons laten weten dat hij niet alle vaardigheden beschikt om een dergelijk groeiend project in
goede banen te blijven leiden en heeft nood aan vormingen zoals: hoe een organisatie te leiden, hoe aan
fondsenwerving te doen, hoe conflictsituaties aan te pakken. Hij zou onderzoeken waar er dergelijke
vormingen worden gegeven en ons op de hoogte te houden wat het kostenplaatje is.
Love Ocloo was aanwezig in juli 2013 om ons te vertegenwoordigen in de Algemene Vergadering en hen
bij te staan in het zoeken naar een coordinator, die de werking in het dorp onder handen zou nemen. (zie
verder)

ALFABETISERING
Het vierde jaar. In 2013 werd er gestart met drie klassen, zoals in 2012. De eerste met de meest
gevorderden met 20 vrouwen. Een tweede klas met de minder gevorderden met 10 vrouwen en een derde
klas met beginnelingen met 20 vrouwen. Elk niveau komt twee maal per week samen en krijgen elk Eweles en Frans. Met daarnaast af en toe wat algemene kennis en rekenoefeningen.
Jammer genoeg werd er geconstateerd dat de leerkracht van de derde klas minder en minder kwam
opdagen waardoor de cursisten ontmoedigd werden. AEJA heeft die ontslagen in oktober. De cursisten
werden aangesproken en opgenomen in de tweede klas.
In december werd met z’n allen een feestje gegeven met wat hapjes en drank.

NAAIATELIER
Het tweede jaar. De atelier vindt nog steeds plaats in de bureau. Overdag worden de stoelen, tafels en
naaimachines naar buiten gedragen op het overdekt terras. Na de lessen wordt alles weer naar binnen
gedragen om plaats te maken voor de taallessen.
Men is gestart met de bouw van een eigen naaiatelier wat tegen juli 2014 af zou moeten zijn.
Een tegenvaller: de naaiatelier is nog steeds niet zelf bedruipend. De klandizie is niet denderend. Vrouwen
komen met stoffen om een kleed te laten naaien, maar komen die achteraf niet altijd ophalen. Het voorstel
wordt onderzocht om eventueel schooluniformen te naaien en deze dan voor het schooljaar op de markt
te verkopen.
Dit jaar werd de naaiatelier twee maal met discipline problemen geconfronteerd. De twee beste leerlingen
kwamen in opstand en ondermijnden het gezag van de leerkracht. Dit is tenslotte voor de disciplinaire
raad gekomen bij het syndicaat van naaiopleidingen, waarbij zij het de opleiding verlieten. Ondertussen
is een nieuwe begonnen en zijn zij in totaal met vier.
Omdat de leerkracht zich ook meer zou inzetten om aan klanten te winnen, werd haar salaris met 1/3
verminderd en haar commissie op verkoop opgetrokken van 30% naar 40% en dit met ingang van
augustus 2013.
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WEEFATELIER
Het gebouw was klaar eind mei en is men met de opleiding kunnen starten in juni zoals voorzien. Jammer
genoeg is er momenteel maar een leerling. Jongeren zien daar geen toekomst in. Deze ambacht is volledig
doodgebloed en men gaat naar het buurland Ghana om deze te kopen. De bedoeling is om deze traditie
weer leven in te blazen en dorpschefs en andere prominenten aan te spreken om deze bij ons te kopen. In
december hebben zij twee orders ontvangen. Een begin! Verwacht wordt dat het weefatelier tegen eind
2014 zelfbedruipend zou zijn.
We werden aangesproken door een ngo die weeskinderen opvangt in een verder gelegen dorp. Een paar
jongeren waren geïnteresseerd om de opleiding te volgen, maar dan dient AEJA ook te zorgen voor hun
opvang in zijn totaliteit. Dit wordt nu ook bestudeerd.

COÖRDINATIE
de bedoeling hiervan is dat deze persoon AEJA vertegenwoordigd in het dorp, met als taak:
1)

2)
3)
4)
5)

Zich integreert in het dorpsleven en op de hoogte zou zijn van het politiek gebeuren,
verenigingsleven, onderwijs, economie, enz. om te zien waar AEJA op kon inspelen of
tegemoet kon komen aan bepaalde behoeften.
Controle uitoefent i.v.m. de aanwezigheid van leerkrachten en i.v.m. inkomsten van het naaien
en weven
Onze werking te promoten en zo klandizie te vinden voor het weef- en naaimateriaal en
eventuele fondsen te werven.
In samenwerking met ander ngo’s vormingen organiseren zoals: het maken van zeep,
kaarsen, krijt, e.a.
Uitbaten van de Solar kiosk (eigendom van Solar zonder Grenzen)

In september werd Mr. Weka, een gewezen leerkracht zonder werk afkomstig uit Tsevie, geselecteerd en
voorgedragen door Love Ocloo voor de job. Hij heeft eerst een basisopleiding gekregen in Word en Excel
gedurende een maand. In oktober is hij naar Agou-Apegame verhuisd waar hij zijn activiteiten kon starten.
Ook werd een laptop + usb stick aangeschaft ter ondersteuning van zijn werk en verslaggeving.

SAMENWERKING MET BENOIT FUSS
Tentoonstelling met Benoit Fuss, artiest in Lome. Is in het water gevallen. Hij kwam de afspraken jammer
genoeg niet na.
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Werking in Vlaanderen
EIGEN ACTIVITEITEN
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

15 januari: bestuursvergadering te Gent
22 februari: benefiet concert Home Cook’in Band
Aanwezigen: 50 personen. Opbrengst: 387 €
4 + 11 maart: vorming ‘Boekhouding kleine vzw’ bij Vormingplus Gent – 15 cursisten.
Opbrengst: 200 euro
28 april: Algemene Vergadering te Lier
11 juni: afspraak met Bert Bernolet – Solar zonder Grenzen ivm SMS4Light en werking solar
kiosk in Togo
07-08 juli: Verkoop Ben & Jerry ijs + visput + Sjoekemie Art tijdens de Melse Feesten.
Opbrengst: 250 euro
09 augustus: afspraak met Jean Koumy – Togolees kunstenaar te Gent
07 september: Zomergloed, Paella. Aanwezigen 25.
Opbrengst: 295 euro
16 + 23 oktober: vorming ‘Boekhouding kleine vzw’ te Merelbeke – 15 cursisten.
Opbrengst: 200 euro
17 november: bestuursvergadering te Lier

DEELNAME AAN VERGADERINGEN/ACTIVITEITEN
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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15 januari: vergadering GROS Melle
26 januari: receptie FAAB + Ambassade van Togo te Brussel
25 februari: vergadering gemeenteraden Melle
28 februari: vergadering LzG te Antwerpen
2 maart: activiteit FAAB te Gent
7 maart: vergadering GROS Melle + schepencollege
13 april: bestuursvergadering LzG te Antwerpen
24 maart: raad van bestuur FAAB te Brussel
29 maart: vergadering GROS Melle
09 mei: bestuursvergadering LzG te Antwerpen
13 juni: vergadering GROS Melle
06 juli: activiteit Eleba vzw te Gent
16 augustus: Verkoop Ben & Jerry ijs + Sjoekemie Art – Ibo Community te Gent
Opbrengst: 180 euro
29 augustus: bestuursvergadering LzG te Gent
24 september: vergadering GROS Melle
05 oktober: projectendag LzG te Oostakker
15 oktober: vergadering gemeente ivm kerstmarkt
20 oktober: viering 10 jaar GROS Melle + stand Embracing Life
11 november: vergadering met Katrijn Govaert + LzG ivm Music for Life te Gent
14 november: vergadering GROS Melle

WERKING IN VLAANDEREN

•
•
•
•
•
•

07-08 december: Oxfam geschenkenbeurs te Mariakerke
Opbrengst: 235 euro
13 december: toneel ‘Lijf’ ivm Music for Life
17 december: bestuursvergadering LzG te Antwerpen
21 december: kerstmarkt Melle – opbrengst 75 euro
27 december: vergadering GROS Melle

CONTACTEN MET ANDERE ORGANISATIES
•
•
•
•
•

19 april: afspraak met Jan De Smet – directeur Tuinbouwschool te Melle ivm samenwerking
21 april: afspraak met Jean Koumy – Togolees kunstenaar te Gent
25 april: afspraak met Bert Bernolet – Solar zonder Grenzen ivm SMS4Light
11 juni: afspraak met Bert Bernolet – Solar zonder Grenzen ivm SMS4Light en werking solar
kiosk in Togo
09 augustus: afspraak met Jean Koumy – Togolees kunstenaar te Gent

UITZONDERLIJKE SAMENWERKING
•

•
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Viering 10-jarig bestaan GROS Melle resulteerde in een samenwerking met Solar zonder
Grenzen ivm SMS4Light tijdens de Melse Feesten met als bedoeling een solar kiosk op ons
domein in Agou-Apegame te installeren en zo families te voorzien van calabaslampen die in
de kiosk worden opgeladen. Deze werden als beloning voor de inzet van de cursisten gratis
onder hen verdeeld. En Embracing Life hiervoor een maandelijkse tegemoetkoming van +/30 euro betaald.
De inkomsten van de Melse Feesten bedroeg 1.500 euro. Embracing Life ontving in dat
verband nog een subsidie van 1.000 en 185 euro van Oxfam. Dus een totaal van 2.685 euro
werd doorgegeven aan Solar zonder Grenzen.

FINANCIEEL OVERZICHT

Financieel overzicht
Wat heeft het ons gekost?
-

Werking & begeleiding AEJA: 1.671 euro
Bouw hangar 2de fase (weefatelier): 2.320 euro
Bouw naaiatelier 1ste fase: 5.300 euro
Alfabetisering: 700 euro
Naaiatelier: 650 euro
Weefatelier: 2.000 euro
Coordinator: 820 euro

Totaal: 13.470 euro
Inkomsten naaiatelier: 114 euro
Ontvangen subsidies
•
•
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GROS Melle: 1.500 euro
Provincie Oost-Vlaanderen: 5.000 euro

JAARREKENING

Jaarrekening
OVERZICHT FINANCIËLE SITUATIE 2013
Uitgaven

2010

2011

Goederen en diensten (activiteiten)

1 918,41

Project Togo

2 910,92

Diverse goederen en diensten (werking)

318,85

Andere uitgaven

739,37

2 342,17
8 693,75
1 064,59
2 807,65

Totale Uitgaven

5 887,55

14 908,16

Ontvangsten

2010

2011

Lidgeld

720,00

Giften

900,00

Subsidies

7 500,00

Andere ontvangsten

2 632,23

655,00
1 186,00
7 900,00
3 629,59

Totale Inkomsten

11 752,23

13 370,59
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2012
2 371,42
14 196,20
854,08
95,86
17 517,56

2013
2 567,95
13 468,32
777,99
1 427,37
18 241,63

2012
160,00
3 897,00
5 500,00
4 536,04
14 093,04

2013
105,00
4 290,50
7 300,00
6718,39
18 413,89

BEGROTING 2014

Begroting 2014
Uitgaven
Goederen en diensten
- materiaal
- catering (drank & eten)
Werking
- verzekering
- kantoormateriaal
Andere
- Sabam
- Diversen
Project Togo
Werking AEJA + vorming
alfabetisering volwassenen
naaiatelier
weefatelier
coördinator
zonnepanelen ateliers
bouw naaiatelier - 2de fase
bouw sanitaire blok - 1ste fase
Totale Uitgaven

Bedrag

1 200,00 €
200,00 €
700,00 €
400,00 €
85,00 €
315,00 €
600,00 €
250,00 €
350,00 €
10 000,00 €
2 000,00 €
600,00 €
600,00 €
500,00 €
1 000,00 €
2 000,00 €
1 300,00 €
2 000,00 €
12 200,00 €

Ontvangsten
Lidgeld
Giften
Inkomsten activiteiten
Subsidie GROS Melle
Subsidie Oost-Vlaanderen
Andere

naaiatelier
weven

Totale Inkomsten

Bedrag

200,00 €
2 000,00 €
2 800,00 €
1 500,00 €
5 000,00 €
500,00 €

200,00 €
400,00 €

12 200,00 €

BUDGET 2014
Er is nood aan een sanitaire blok met toiletten. Koffi heeft hiervoor al een prijsofferte doorgestuurd.
Raming voor acht ecologische toiletten: 3.750 euro.
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CONTACTINFORMATIE

Contactinformatie
KATHLEEN HALES
VOORZITTER
Email:
kathleenhales@embracinglife.be

Gegevens VZW
EMBRACING LIFE VZW
Kruisstraat 8 – 9090 Melle
Tel +32(0)495383998 na 17u30
www.embracinglife.be

Met dank aan allen die ons op een of andere manier steunen,
Kathleen Hales – voorzitster
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