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Zonder zuiver water kun je niet leven. Jammer genoeg 
hebben heel veel Beniners vandaag de dag geen toegang 
tot zuiver water. Dat maakt het voor hen heel moeilijk of 
zelfs onmogelijk om de nodige hygiëne toe te passen. Dat 
gebrek aan hygiëne leidt dan weer tot gezondheidspro-
blemen en ziektes zoals diarree en zelfs buiktyfus. 

De Stichting heeft daarom top-
prioriteit gegeven aan de in-
stallatie van waterputten en 
sanitaire en hygiënische ba-
sisvoorzieningen in de vijftig 
scholen waar zij mee samen-
werkt in de regio van Borgou. 
Mede dankzij de steun van 
onze Stichting beschikken een dertigtal scholen nu al over 
waterputten met drinkbaar water. Nu willen we de res-
terende scholen aanpakken. Die waterputten maken niet 
alleen een wereld van verschil voor de leerlingen en leer-
krachten, maar ook voor de omwonende bevolking. Ook 
zij kunnen er gebruik van maken. 

Waterputten in de scholen
De toegang tot zuiver water is voor de scholen een enor-
me verandering. Leerkrachten en leerlingen moeten zelf 
geen water meer meebrengen. Er zit altijd proper water 
in de handenwassystemen, het eten in de kantine wordt 
bereid met drinkbaar water, de toiletten kunnen gerei-
nigd worden en er is voldoende water voor het school-
moestuintje. 

Ook voor de dorpelingen betekent de beschikbaarheid van 
drinkbaar water een zeer grote vooruitgang: zij kunnen 
zich wassen, hygiënisch koken én ze kunnen voedingspro-
ducten maken om te verkopen. 

Allemaal zaken die voordien niet mogelijk waren. In de 
scholen die nog geen toegang hebben tot zuiver water, 
brengen de leerkrachten en leerlingen zelf water mee. 
De leerkrachten binden een container van 25 liter achter 
op hun motorfiets, de leerlingen brengen flessen mee van 

Zuiver water voor de school!

Doe mee aan onze sportieve fundraising challenge en 
help ons geld in te zamelen voor ons project ‘Zuiver 
water voor de school’.

Loop, fiets of wandel en sprokkel kilometers op onze 
gezamenlijke virtuele reis van Leuven naar Parakou 
in Benin én terug. En draag ook financieel je steentje 
bij!

Handenwassysteem ‘tippy tap’ - 20 euro
Sensibiliseringscampagne voor één school - 50 euro
Bijdrage aan een toilettenblok - 100 euro
Bijdrage aan een waterput - 250 euro

Scan de QR-code  
of stort je bijdrage op BE14 7865 8929 4683 
met vermelding van ‘Bijbenen’ en je naam. 

Vanaf 40 euro krijg je een fiscaal attest. En denk eraan dat 
je giften in 2021 uitzonderlijk een belastingvoordeel van 60 
% opleveren. Zo betaal je maar 16 euro voor een gift van 40 
euro, 40 euro voor een gift van 100 euro en 100 euro voor een 
gift van 250 euro! 

Meer info op www.hubi-vinciane.be

van 5 tot 27 december!

De Stichting wenst u een gelukkig nieuwjaar vanuit Benin

Vervolg op pagina 3
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Editoriaal
Weer een nieuwsbrief later is het ‘nieuwe co-
ronavirus’ nog niet getemd. Terwijl de wereld 
wacht op een vaccin, is de infectieziekte in 
opmars. Het blijft opvallend dat het virus har-
der toeslaat in het ‘Globale Noorden’ dan in 
het ‘Globale Zuiden’. Voor het Afrikaanse con-
tinent zijn de gemeten besmettingen en sterf-
tecijfers nog steeds vrij laag. Kijk naar Benin 
en buurlanden, zoals Burkina Faso, Niger en 
Togo. 

Hoe komt dat? 

Het ‘globale’ verschil heeft niet te maken 
met onderrapportage. Wetenschappers zoe-
ken naar andere verklaringen, die echter niet 
verder reiken dan voorzichtige hypotheses. De 
leeftijdsopbouw van de bevolking in Afrika is 
een belangrijke factor. Het coronavirus heeft 
het meeste vat op oudere mensen. Daarnaast 
lijken factoren zoals klimaat, verworven im-
muniteit, erfelijkheid en gedrag een bevoor-
delende rol te spelen. Een recente studie stelt 
zelfs dat het globale noorden zo clean gewor-
den is dat het immuunsysteem van mensen er 
niet meer wordt uitgedaagd. 

Uit het voorgaande mogen we niet voortva-
rend besluiten dat Afrika de pandemie goed 
zal doorstaan. Tal van onvoorspelbare factoren 
spelen een rol in de verspreiding van het vi-
rus. Een recent artikel in Knack (oktober 2020) 
wijst er terecht op dat de echte uitdaging voor 
Afrika gelegen is in de secundaire effecten van 
COVID-19. Het betreft de verstoring van het 
sociale en het economische leven, en vooral 
het blokkeren van de gezondheidszorg door 
het achterblijven van vaccinatieprogramma’s 
dat de Afrikaanse bevolking ten prooi geeft 
aan verwoestende ziektes, zoals malaria en 
tuberculose.

In het licht van bovenstaande overwegingen 
krijgt de Stichting nieuwe impulsen om door 
te zetten in haar samenwerking met de be-
volking van Benin. De acties en reflecties die 
deze Nieuwsbrief ons voorhoudt, maken dat 
aanschouwelijk.

Prof. Dr. Marc Vervenne

Voorzitter Stichting Hubi & Vinciane

Ere-Rector KU Leuven

De positieve impact van onze investeringen

Fotodagboek

Het hospitaal Saint-Martin de Papané heeft een belangrijke betekenis voor onze Stichting. Het is niet 
alleen één van onze twee belangrijke partnerhospitalen, maar het is ook het hospitaal dat Hubi destijds 
als chirurg in opleiding coördineerde. 

Saint-Martin is vandaag erkend als referentieziekenhuis voor de gezondheidszone van Tchaourou,  die 
ongeveer 250 000 inwoners verspreid over 7.256 km² telt . Het hospitaal telt 75 bedden verspreid over 
verschillende diensten waaronder de materniteit, inwendige geneeskunde, chirurgie, pediatrie en 
spoedgevallen. 

Het operatiekwartier was toe aan een ‘opknapbeurt’. Vorig jaar hebben we dan ook voor ongeveer 
40.000 euro geïnvesteerd in de renovatie van het operatiekwartier, een verbindingspasserelle tussen 
het operatiekwartier en de materniteit en verschillende hygiënische en sanitaire installaties. Dr Emile 
Kouthon, hoofdarts en directeur van het hospitaal, blikt tevreden terug op de resultaten. Hij bezorgde 
ons deze foto’s met de bijhorende teksten. 

De nieuwe ramen en deuren met mooi glas en de nieuw geschilderde muren en plafonds maken het ope-
ratiekwartier aantrekkelijker. Het geheel straalt nu meer vertrouwen en professionaliteit uit.  

De nieuwe deuren zijn veel mooier. Ze hebben 
geen roestvlekken meer. Die behoren nu voorgoed 
tot het verleden. De vlekken op de oude metalen 
deuren werden veroorzaakt door het wasmiddel op 
basis van bleekwater.

Dankzij de nieuwe handwassystemen in de chirur-
gie kunnen onze artsen en verpleegkundigen zich 
beter beschermen tegen infecties en voorkomen 
dat hun schorten elke keer weer helemaal nat wor-
den.

Door de renovatie is het operatiekwartier ook een gebruikersvrien-
delijkere werkomgeving voor onze medewerkers geworden. En dit is 
erg belangrijk voor hun ergonomische psychologie. Ze geven immers 
elke dag het beste van zichzelf.

De passerelle die het opera-
tiekwartier met de kraamaf-
deling verbindt, voorkomt dat 
vrouwen die gaan bevallen 
en andere gebruikers van de 
kraamafdeling die de diensten 
van de operatiekwartier nodig 
hebben, worden blootgesteld 
aan slecht weer (regen en 
zon).



Leerlingen dragen een mondmasker op school, maar de 
afstanden zijn moeilijk te respecteren vanwege een  

gebrek aan tafels en banken
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De impact van de COVID-19 pandemie 
op verschillende sectoren in Benin
De corona pandemie blijft wereldwijd slachtoffers 
maken. In Benin zijn ongeveer 3 000 besmettingen 
geregistreerd met bijna 45 sterfgevallen na acht 
maanden. Ondanks deze relatief lage cijfers heeft 
de gezondheidscrisis een negatieve impact op ver-
schillende bedrijfssectoren.

In het onderwijs heeft COVID-19 een verregaande 
invloed gehad op de prestaties van de leerlingen in 
de scholen. Door de lange sluiting van de scholen 
waren zij immers een groot deel van de leerstof 
vergeten. 

De maatregelen verplichten de gezondheidswerkers om ten 
allen tijde een masker te dragen.

Op sommige scholen en humaniora’s worden de 
veiligheidsmaatregelen goed gerespecteerd, maar 
in de meerderheid van de scholen is dat jammer 
genoeg niet het geval. Hier hebben de mees-
te leerlingen geen mondmasker en heerst er een 
grote onwetendheid over wat wel en wat niet te 
doen. Ondanks het feit dat de media veel aan be-
wustmaking doen, blijven huis-aan-huis sensibili-
satiecampagnes nodig om de bevolking en vooral 
kinderen die vaak getroffen worden door infectie-
ziekten, beter in te lichten.

In de gezondheidssector zien we een heroriënta-
tie van middelen om de verspreiding van het virus 
tegen te gaan. De algemene paniek veroorzaakt 
door de verspreiding van de ziekte, bracht ook 
een daling van de medische consultaties in de zie-

kenhuizen mee met als gevolg een daling van hun 
omzet. De angst om positief getest te worden op 
COVID-19 maakt dat de bevolking ook minder de 
gezondheidscentra heeft opgezocht.

De transport-, toerisme- en ambachtensectoren 
worden ook getroffen door de pandemie. De invoe-
ring van de veiligheidsmaatregelen heeft het aan-
tal reizigers in het openbaar vervoer doen dalen. 
De sluiting van de grenzen en de beperking van 
vliegreizen hebben geleid tot het ineenstorten van 
het toerisme. Toeristische locaties werden vrijwel 
niet meer bezocht en vele andere activiteiten in 
deze sector werden stopgezet. Ook hotels, kapsa-
lons, artistieke activiteiten kenden een enorme 
achteruitgang.

Bijna alle bedrijfssectoren in Benin werden ge-
raakt door de Corona-pandemie en dat heeft ge-
leid tot een algemene economische crisis. De be-
perkingen veroorzaakt door de pandemie, zoals 
ook het dragen van een mondmasker, houden de 
hele bevolking bezig. De vraag die overal wordt 
gesteld, luidt: “Wanneer zal dit lijden eindigen?” 
Ja, wanneer zal het voorbij zijn? Ook al kunnen we 
deze vraag nu nog niet beantwoorden, we helpen 
de bevolking om ermee te leven door de onder-
steuning van de maatregelen op het platteland, in 
de gezondheidscentra en in onze partnerscholen.

Interview met  
Professor Ibrahim Toko
 
Ik ben professor Ibrahim Toko, docent aan de Facul-
teit Agronomie van de Universiteit van Parakou en 
directeur van het onderzoekslabo voor aquacultuur 
en aquatische eco-toxicologie.

Sinds ik aquaponics heb geïmplementeerd in mijn 
boerderij aan de universiteit, heeft het de interesse 
gewekt van al mijn collega’s en daarna van alle stu-
denten. Het leek hen eerst vreemd dat zowel sla of 
komkommers kunnen groeien op een tafel als dat er 
vissen groeien in bakken daaronder. Zelfs gekende 
professoren en specialisten bekeken het argwanend. 
Ik was dus verplicht om de werking uit te leggen 
zodat ze konden inzien dat dit systeem een inno-
vatie is die we  vandaag in onze productiesystemen 
moeten opnemen en waarmee we veel problemen 
kunnen oplossen. Ik denk aan problemen met het 
beheer van de afvalstromen in de aquacultuur, met 
de biologische productiemethodes zonder toevoe-
gingen zoals pesticiden. Het is een productievorm 
die een echte toekomst heeft in ons land.

Tegenwoordig willen mensen in het hele land en 
zelfs op de grote boerderijen, een dergelijk systeem 
installeren. We worden hier aan de universiteit veel 
gecontacteerd. Ik heb al meer dan drie masterstu-
denten begeleid die vandaag met dit systeem wer-
ken, daarenboven zijn er verschillende studenten 
die dit systeem ondersteunen. Zo is één van mijn 
studenten bezig met het ontwikkelen van een pro-
totype gemaakt met lokaal materiaal. Aan de uni-
versiteit van Parakou en op mijn boerderij, is de kit 
functioneel. Een week geleden installeerden wij een 
systeem gemaakt met lokale materialen dat prima 
werkt. Gisteren hebben we de planten en vissen er 
in gezet en zullen we verder de performantie ervan 
opvolgen en vergelijken met een Zuid-Afrikaans sys-
teem. Ons systeem werkt erg goed en we ontvangen 
van overal vragen, zowel vanuit Cotonou, alsook 
vanuit Togo.

Ik werd gevraagd om naar de universiteit van Kara 
(Togo) te gaan om onze kits daar te implementeren. 
Ik heb veel studenten van overal gehad, veel profes-
sionals, veel politici die komen kijken en die geïn-
teresseerd zijn; zelfs het stadsbestuur van Parakou. 
We hebben indertijd een ontmoeting gehad met de 
burgemeester Charles Toko en we zijn toen over-
eengekomen om op grote schaal aquaponics-kits te 
installeren in Parakou. Dit alles om te zeggen dat 
aquaponics tegenwoordig in zwang is en dat het een 
echt duurzaam productiesysteem is, met een werk-
wijze die niet alleen gezond is voor de consument, 
maar ook goed is voor het milieu.

De student die onlangs zo’n systeem heeft opgesteld, 
deed dit met recuperatiematerialen. Eerst vroeg hij 
me een budget van 150.000 CFA, wat ik weigerde. 
Ik zei hem dat hij tweedehands of recuperatiema-
teriaal moest gebruiken. Hij gebruikte dan  gele 
benzineblikken die hij in stukken had gesneden. De  
tank, evenals wat afdekmateriaal voor de vissen en 
een pomp die uit België komt, heb ik hem gegeven. 
Zonder deze aanpak zou een kit met eenzelfde op-
pervlakte  tussen de 150.000 en 200.000 CFA kosten. 
Tegen november zullen we een goed idee hebben 
van de kosten van zo’n recuperatiekit. Zodra het 
prototype klaar is, zullen we het systeem opzetten 
en verbeteringen aanbrengen. Nadien kan het aan-
geboden worden aan huishoudens of aan mensen die 
thuis vis en groenten willen kweken.

Interview met Antoinette Chabi

0,5 of 1 liter. Dat is vaak te weinig, zeker in de pe-
riodes van droogte, en helemaal voor de kinderen 
die over de middag niet naar huis kunnen omdat ze 
te ver wonen (5 à 7 km te voet). Er is onvoldoen-
de water om te drinken, laat staan om de handen 
te wassen. Bovendien brengen de leerlingen vaak 
vervuild water mee uit de rivier. 

De installatie van een waterput kost ongeveer 
7000 euro.

Sanitaire blokken
Niet alle scholen beschikken over toiletten. En 
als die er al zijn, zijn er veel te weinig voor het 
aantal leerlingen en leerkrachten: gemiddeld drie 
voor driehonderd personen. In die scholen zonder 
toegang tot een waterput is het ook onmogelijk 
voor de personeelsleden om de toiletten proper te 
houden.   

De installatie van een sanitair blok met drie toi-
leten kost ongeveer 1000 euro. 

Handenwassystemen
Om de handen te kunnen wassen, werken de scho-
len met ‘tippy taps’, handenwassystemen gemaakt 
van gerecycleerd materiaal.  

Eén tippy tap installatie kost ongeveer 20 euro. 

Sensibiliseringsacties
Met de Stichting investeren we niet alleen in in-
stallaties, maar ook in sensibileringsacties rond 
hygiëne. In iedere school worden er ambassadri-
ces opgeleid die onder toezicht van een leerkracht 
hun medeleerlingen overtuigen van het belang van 
een goede hygiëne. Ze leggen uit waarom het be-
langrijk is om regelmatig de handen te wassen met 
water en zeep, zeker na een toiletbezoek en voor 
het eten. Ze tonen ook waarom je heel voorzich-
tig moet zijn met voedingswaren en dat vliegen 
en kakkerlakken ziektes kunnen overbrengen. Ze 
maken daarvoor gebruik van posters, liedjes, ge-
dichten en video’s.  

Al die acties worden regelmatig herhaald door de 
ambassadrices.  Het effect is stilaan zichtbaar. In 
de scholen die over water beschikken, wassen de 
leerlingen nu veel meer spontaan de handen. Maar 
er is nog veel werk aan de winkel. Zeker in die 
scholen waar nog geen waterputten geïnstalleerd 
zijn.

Een sensibiliseringspakket voor één school met 
al het materiaal kost ongeveer 50 euro.

Doe nu mee aan ‘Bijbenen voor Benin’ en help ons 
dit o zo belangrijke project te realiseren! 

Het maakt een wereld van verschil!

Zuiver water voor de school! (vervolg)
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EEN GIFT VOOR  
ONZE PROJECTEN?
Fiscaal attest  
volgens Art 145/33  
§1,2° van het  
Wetboek Inkomsten- 
belastingen 1992,  
met een minimum  
van 40 euro per jaar. 

Hartelijk dank  
bij voorbaat!

Containers zijn toegekomen!
Na een kleine drie weken op zee, de complexe maar snelle afhandeling met de 
douaneautoriteiten, en een dagreis over de weg van de havenstad Cotonou naar 
Parakou zijn de twee containers met materiaal op hun eindbestemming toegeko-
men. Het was alle hens aan dek om het materiaal er zo snel mogelijk uit te halen 
zodat de lege containers terug naar de haven konden vertrekken. 

Onze medewerkers in Benin zorgen nu voor de verdeling van het materiaal over 
de hospitalen, de scholen en de voedings- en landbouwprojecten. Eén van de 
ambulances en één van de RX-toestellen zijn ondertussen in gebruik in ons part-
nerhospitaal Saint-Jean-de-Dieu in Boko. 

De schenking was alleen maar mogelijk dankzij onze talrijke sponsors en gevers. 
Wij zijn hen zeer dankbaar.

Op 22 oktober organiseerde de Stichting haar aller-
eerste virtuele conferentie “Benin beter begrijpen” 
met professor Marc Poncelet van ULiège als spreker. 
Als doorgewinterde kenner van Benin gaf de profes-
sor de meer dan vijftig deelnemers een uitgebreid 
overzicht van het hedendaagse Benin. Na een korte 
geografische, historische en etnolinguïstische inlei-
ding liet hij ons kennismaken met de uitdagingen 
van de huidige economie, demografie en politiek. 

Benin maakt een explosieve bevolkingsgroei door. 
Het geboortecijfer is relatief hoog en in combinatie 
met de daling van de sterfte (kindersterfte boven-
dien) betekent dit dat de bevolking van 11.000.000 
mensen de komende 25 jaar naar verwachting zal verdubbelen. De grote uitda-
ging bestaat erin om  genoeg banen te creëren voor de generaties van de wer-
kende leeftijd, die nog nooit zo talrijk zijn geweest in verhouding tot de totale 
bevolking.

En hier ligt het probleem. Hoewel Benin een sterke economische groei door-
maakt, moet 40 procent van de bevolking het doen met minder dan 2 dollar per 
dag. De ongelijkheid is  nog steeds erg groot. Een meerderheid van de actieve 
bevolking onder de 24 jaar werkt in de informele sector, terwijl de landbouw, die 
vandaag de dag 70% van de actieve bevolking tewerkstelt, in wezen kleinschalig 
en onproductief blijft. De economische groei is vooral afkomstig van de handel, 
de havenactiviteiten en de katoenproductie, waarbij ook buitenlandse investeer-
ders en markten een belangrijke rol spelen. De economie van Benin is niet erg 
geïndustrialiseerd.

Hoewel Benin zeker belangrijke troeven heeft voor positieve vooruitgang - een 
stabiel politiek klimaat, een stijgend niveau van onderwijs en meer toegankelijke 
basisgezondheidszorg - is er nog veel werk aan de winkel. De belangrijkste uit-
daging ligt in de politieke ontwikkelingen die door de recente evoluties worden 
aangekondigd en in de banden tussen de particuliere en de openbare sector die 
zullen ontstaan.

Het opleiden en tewerkstellen van een snel groeiende bevolking zal onvermijde-
lijk een toenemende formalisering van de economie en een grotere transparantie 
in de controle ervan met zich meebrengen.  

Benin beter begrijpen

Op 18 oktober was het Missiezondag. Muriel Billiau kreeg de kans om de 
Stichting voor te stellen in de parochie Onze-Lieve-Vrouw-ten-Hemel-
Opgenomen in Schilde-Bergen.

Pascale Vanassche heeft in de Woonzorgcampus 
Groene Boog in Heverlee een korte lezing gegeven 
over Benin en de Stichting. Dat in het kader van de 
Afrika-week.

Geen schenk- of erfbelasting meer
De Stichting betaalt vanaf 1 juli 2021 geen 
schenk- of erfbelasting meer op giften of lega-
ten van personen die in Vlaanderen wonen. En 
dat is uiteraard goed nieuws voor ons! De nieuwe 
maatregel van de Vlaamse Regering maakt dat 
wij jouw schenking of legaat voor de volle 100 % 
kunnen investeren in onze werking en projecten.  
Zo kun jij echt het verschil maken voor ons. 

Tegelijkertijd wijzigt de fiscale regeling rond duo-legaten. Die zal namelijk 
geen fiscaal voordeel meer opleveren vanaf 1 juli 2021. Heb je een duo-le-
gaat in je testament opgenomen? Bekijk het dan zeker even opnieuw met je 
notaris. Het risico bestaat namelijk dat de Stichting zoveel erfbelasting moet 
betalen dat ze niets overhoudt van je legaat en je erfenis moet verwerpen. 

Als je in Brussel of Wallonië woont, blijven de tarieven en de fiscale regelge-
ving rond duo-legaten ongewijzigd, ook na 1 juli 2021.

Giften gedaan in 2020 tot 60 % aftrekbaar!

Om de non-profitsector tijdens de coronacrisis te ondersteunen besliste 
de federale regering om de belastingvermindering voor giften aan er-
kende instellingen in 2020 te verhogen van 45 naar 60 procent.

Dat is dus goed nieuws voor iedereen die onze Stichting een warm hart 
toedraagt! Jouw gift zal je immers minder kosten!

Stichting Hubi & Vinciane in de kijker


