
2014 was een jaar van tegenslag en herstructurering 

 

In september besloot Vinyo, de secretaris van AEJA, in het dorp te wonen en de taak van 

coördinator op zich te nemen, omdat we de vorige coördinator moesten laten gaan. Een hele 

herademing voor de deelnemers en Vinyo begeleidt het project als een goede huisvader! 

Koffi Eklou heeft een opleiding gevolgd om te leren subsidies uit te schrijven en te 

rapporteren. Dit om zodoende zelf organisaties aan te schrijven voor financiële steun. Wij 

ondervinden echter dat dit niet zijn ‘ding’ is en zijn we op zoek naar andere manieren om hem 

hierin te ondersteunen. Zoals het betalen van een expert die in samenwerking met het team 

een project uitschrijft en rapporteert. Dit gedurende twee jaar, zodat zij een voorbeeld hebben 

om zich op te baseren. 

Om onze 5-jarige werking in Agou te vieren, wordt er in mei, in mijn aanwezigheid, een 

receptie georganiseerd waarbij de prominenten uit de streek en vertegenwoordigers van 

organisaties uitgenodigd worden om kennis te maken met ons project om zodoende meer 

lokale inbedding te realiseren en eventueel partners aan te trekken. 

Taken van de coördinator 

De bedoeling hiervan is dat deze persoon AEJA vertegenwoordigd in het dorp, met volgende 

taken: 

 Zich integreren in het dorpsleven en op de hoogte blijven van het politiek gebeuren, 

verenigingsleven, onderwijs, economie, enz. om te zien waar AEJA op kan inspelen 

en/of tegemoet kan komen aan bepaalde behoeften. 



 Controle uitoefenen 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 de weef- en naaiproducten 

en eventuele fondsen te werven. 

 In samenwerking met ander ngo’s vormingen organiseren zoals het maken van zeep, 

kaarsen, krijt, e.a. 

Workshops en infosessies 

De coördinator Vinyo, heeft al een paar workshops voor het maken van zeep georganiseerd en 

twee infosessies gegeven i.v.m. ebolapreventie. 

Cijfers 

 Werking & begeleiding AEJA: 1.706 euro 
  Bouw naaiatelier afwerking: 1.482 euro 
  Bouw sanitaire blok 1ste fase: 2.550 € 
  Herstellingswerken zonnepanelen: 153 € 
  Alfabetisering: 633 euro 
  Naaiatelier: 494 euro 
  Weefatelier: 1.087 euro 
  Workshops: 128 euro 
  Coördinator: 1.152 euro 

Totaal: 9.385 euro 

  

Inkomsten naaiatelier: 118,55 euro 

Inkomsten weefatelier: 668,14 euro 

Subsidies 

 Oost-Vlaanderen: 7.400 euro – saldo van 1.750 euro overgezet naar 2015 
 GROS Melle Zuidwerking: 1.500 euro – Noordwerking: 1.100 euro 

 


