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Onze actie ‘Bijbenen voor Benin’ 
was een groot succes!

Door de coronacrisis ging de eindejaarscorrida in Leuven vo-
rig jaar jammer genoeg niet door. We bleven echter niet bij 
de pakken zitten en gingen op zoek naar een alternatief voor 
onze jaarlijkse fundraising challenge ‘Bijbenen voor Benin’. 
Uiteindelijk kozen we voor de formule van een gesponsorde 
virtuele reis van Leuven naar Parakou in Benin en terug. 

Deelnemers aan de challenge konden zich de hele maand 
december inschrijven om te lopen, te fietsen of te wandelen 
waar en wanneer ze wensten. Door hun sportieve prestaties 
op de Hubi & Vinciane groep op de Strava app te registreren 
of zelf hun geplande kilometers in te geven op onze website 
zouden zij kilometers bijeensprokkelen voor onze virtuele 
tocht. Tegelijkertijd konden ze ook een financieel steentje 
bijdragen aan ons project ‘Zuiver water voor de school’. 

Het officiële startschot werd gegeven op zaterdag 5 decem-
ber in Leuven in aanwezigheid van de Leuvense schepenen 
Lies Corneillie (bevoegd voor Mondiaal beleid) en Carl De-
vlies, professor Biostatistiek Geert Molenberghs (een trou-
we deelnemer aan de Corrida in Leuven) en voorzitter Ere-
rector Marc Vervenne. En vanaf dan was het afwachten … . 
Zou het concept wel aanslaan? Zouden de mensen zich wel 
aangesproken voelen door het idee van een ‘virtuele reis’?  

En of het aansloeg! 
16 000  kilometer hadden we nodig om heen en terug van 
Leuven naar Parakou te geraken. Dankzij een 300-tal en-
thousiaste deelnemers verzamelden we maar liefst 18 300 
km! Dus meer dan voldoende om ook bij aankomst in Leuven 
op 27 december nog enkele virtuele ererondes te lopen op 
de Leuvense ring. Niet alleen in België was er enthousiasme 
voor het project,  ook in Benin konden onze medewerkers 
meer dan 100 sympathisanten enthousiasmeren om samen 
te lopen. Zelfs de ambassadeur van België in Benin, Xavier 
Leblanc, liep met hen mee. Met regelmatige publicaties op 
onze sociale media hielden we de deelnemers op de hoogte 
van onze vorderingen én spoorden we hen ook aan om nog 
een tandje bij te steken. Zelfs Dries Mertens en Kat Kerk-
hofs, Denis Odoi en Sieg De Doncker lieten weten dat ze ‘Bij-
benen voor Benin’ voor 100 % steunden. Een duwtje in de rug 
van bekende Vlamingen doet blijkbaar wonderen. We willen 
hen daar dan ook nog eens expliciet voor bedanken.  

Voor ons project ‘Zuiver water voor de school’ zamelden de 
sportieve deelnemers en hun sponsors zomaar even 30 000 
euro in! Ook onze Beninse collega’s droegen hun financieel 
steentje bij. Dankzij dat geld, in samenwerking met Rotary 

Club Leuven-Rotselaar, kunnen we al dit jaar een belangrij-
ke volgende fase in ons ambitieuze project realiseren. Door 
de belangrijke bijdrage van de vele sportievelingen, werd 
beslist om een co-financiering aan te vragen bij de Rotary 
Foundation voor een Global Grant “Water in de Beninse 
Scholen”. In een eerste fase zullen de verschillende prijsof-
fertes worden vergeleken. Ondertussen starten we nu al met 
de bodemonderzoeken ter voorbereiding van de graafwerken 
voor de  waterputten. Eén van de eerste scholen die van een 
nieuwe waterput gebruik zal kunnen maken, is de school van 
Bido Alafia.

We mogen dus meer dan tevreden terugblikken op onze ac-
tie ‘Bijbenen voor Benin’. Een welgemeende dankjewel aan 
alle deelnemers, sponsors en supporters is hier wel op zijn 
plaats!!

Maar we zijn er nog niet! 
Om alle 50 scholen waar we mee samenwerken in de ge-
meentes Parakou, N’Dali en Tchaourou van drinkbaar water, 
degelijke sanitaire en hygiënische installaties en moestuinen 
te voorzien, hebben we in totaal 195 000 euro nodig over 
een periode van drie jaar. De opbrengst van Bijbenen voor 
Benin én de steun van Rotary zijn ongeveer voldoende om 
de kosten voor 2021 te dekken. Voor 2022 en 2023 zijn we 
dus nog altijd op zoek naar extra financiële  middelen. Wil 
je het leven van de leerlingen van onze partnerscholen en de 
bewoners van de omliggende dorpen duurzaam verbeteren, 
dan kun je nog steeds ons project ‘Zuiver water voor de 
school’ steunen.

Ons team in Benin

Vlnr: Antoinette, Marcienne, Sidi, Eric, Chams-Dine, Moussa, Bruno 

Hierbij onze volledige equipe in Benin (met uitzondering van 
Euloge en onze stagiair Gaston - maar van hen publiceren we 
wel een foto in de volgende nieuwsbrief). 

Meer info over ons team in Benin en hun taken, vind je op onze 
website : 

https://hubi-vinciane.be/over-ons/team-benin/
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Editoriaal Fotodagboek
Werkbezoek aan Benin
Van 6 tot 19 februari 2021 brachten we een kort, maar intensief werkbezoek aan Benin. Het was een warm 
weerzien – in letterlijke en figuurlijke zin - met onze Beninse medewerkers. Samen met hen werkten we een 
goed gevuld programma af. Lopende projecten werden opgevolgd, nieuwe projecten werden geïnitieerd, nieu-
we interessante contacten werden gelegd, bestaande contacten werden aangehaald, overeenkomsten werden 
afgesloten of hernieuwd en heel wat ideeën werden opgedaan. Stof en werk genoeg tot aan het volgende 
werkbezoek dat in november plaatsvindt. We geven jullie graag enkele sfeerbeelden mee.

Bezoek aan het Centre Nonvignon in Grand Popo, een 
aangenaam stadje aan de kust: in het centrum krijgen 
jongeren een professionele opleiding van één jaar ter 
voorbereiding van een baan in de horeca.  De cursisten 
met koksmuts poseren trots na een weekje ‘banketbak-
kerij’. Een prachtig lokaal initiatief dat jongeren meer 
kans biedt op werk in een streek met toeristisch poten-
tieel. Wordt zeker vervolgd.

Le Centre de Formation, Ferme de Sokounon, is al ja-
ren een partner van de Stichting. Boeren en studenten 
landbouwkunde komen er enkele maanden op stage en 
volgen er opleidingen. Onze Stichting investeerde er re-
cent in degelijk logement met sanitaire installaties voor 
de stagiairs – met dank aan Vlaams Brabant. 

Met de directie van de hospitalen in Boko en Papané be-
spraken we de vordering van de lopende projecten en de 
prioriteiten voor het komende jaar. De man op de foto is 
Emile Kouthon, directeur van het hospitaal Saint-Martin 
in Papané.

Ook de aanpak, de testen en het onderzoek naar de 
technische en zakelijke haalbaarheid  van het project 
Aquaponics werden besproken, o.a. met professor Ibra-
him Toko, met Christian Guibidi, voorzitter van viskwe-
kers in Benin en met Claude Borna, CEO van SéméCity, 
het centrum voor ontwikkeling en innovatie in Cotonou

Goede contacten met de lokale overheden zijn heel be-
langrijk voor de succesvolle realisatie van onze projec-
ten. De delegatie bracht dan ook onder meer een bezoek 
aan Inoussa Zime Chabi, de burgemeester van Parakou 
waarvan hier een foto, en aan vertegenwoordigers van 
het departement van onderwijs en had een vergadering 
met de kabinetschef van het ministerie gezondheidszorg 
en de directeur van het universitair ziekenhuis in Para-
kou.

En ook de scholen werden bezocht. De leerlingen toon-
den ons enthousiast de werking van de waterpomp, de 
aangelegde schooltuinen met bananenplanten en de tip-
py taps.

Elke dag aanhoren we in de journaals op ra-
dio en televisie de mantra van de kille COVID-
-statistieken. Besmettingen, hospitalisaties, 
sterfgevallen. Recent aangevuld met de wed-
ren der vaccinaties. De cijfers van de ellende 
vernauwen zienderogen tot landelijke en regi-
onale problemen. Zoals ik al eerder schreef: 
het dorp is nu onze wereld. De ‘globalisering’ 
is als een gewillige hond aan de ketting gelegd.

Het valt op dat nauwelijks nog nieuws door-
komt uit conflictgebieden, waar oorlog en ge-
weld zich niet door een virus laten temmen. 
Weinig tot geen nieuws over COVID in Afrika. 
Alle aandacht lijkt zich te concentreren op 
onze eigen smalle plek. Hoe kunnen wij hier 
de verspreiding van de pandemie indammen? 
Hoe kunnen wij hier zoveel mogelijk burgers 
op korte tijd vaccineren? Wanneer krijgen wij 
hier onze vrijheid van bewegen en consumeren 
terug? Solidariteit lijkt een interne kwestie, 
die dreigt voorbij te gaan aan hen die aan de 
rand van onze welvaartsstaat moeten overle-
ven, hier en elders op deze aardbol.

De Stichting wil die navelstaarderij doorbre-
ken. Niet met ronkende verklaringen of ambi-
tieuze programma’s, maar op de kleine schaal 
van gerichte acties. Deze eerste Nieuwsbrief 
van 2021 toont hoe we op inventieve wijze 
krachtig blijven Bijbenen voor Benin. Lokale 
medewerkers, institutionele partners, Belgi-
sche en Beninse experts, vrijwilligers, diplo-
maten, sympathisanten en donateurs van de 
Stichting: allen spannen zich met overtuiging 
in om de gedeelde droom voor Benin waar te 
maken.  

Prof. Dr. Marc Vervenne

Voorzitter Stichting Hubi & Vinciane

Ere-Rector KU Leuven
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Fotodagboek – Werkbezoek aan Benin  (vervolg)

Van 15 tot en met 18 februari werden onze lokale me-
dewerkers ondergedompeld in de geheimen van Social 
Marketing. Jan Flamend, CEO van ValueSelling leerde 
hen hoe je verkooptechnieken kunt gebruiken om een 
humanitaire organisatie en haar projecten optimaal aan 
de man te brengen.

AMCES, de associatie van privé ziekenhuizen in Benin, is 
ook een belangrijke partner van onze Stichting. Op de 
foto ondertekent Frère Florent Priuli, voorzitter van AM-
CES, de hernieuwing van het samenwerkingsakkoord tus-
sen de Stichting en  AMCES. Frère Florent, een Italiaans 
chirurg en goede vriend van de Stichting, is ook medisch 
directeur van het Hôpital St Jean de Dieu in Tanguiéta. 

Doneer direct aan het project
Onze Stichting kan voor de realisatie van haar ver-
schillende projecten rekenen op een netwerk van 
onbetaalde vrijwilligers en een groot aantal trouwe 
schenkers en vaste partners. Op die manier slagen 
wij er in  om de beheerskosten in België tot het abso-
lute minimum te beperken (minder dan 3 % van alle 
uitgaven). Alle andere gelden gaan rechtstreeks naar 
onze projecten en onze betaalde lokale medewerkers 
in Benin. Uitgebreide informatie over onze inkomsten 
én hun besteding vind je trouwens op onze website 
onder Financieel verslag. 

Wij zijn best wel trots op die manier van werken en 
wij beseffen dat dit voor heel wat donateurs een 
groot verschil maakt. Zij schenken niet aan (de wer-
king van) een organisatie, maar rechtstreeks aan een 
concreet project, met een budget, een planning en 
een verslag van de voortgang en resultaten die zij 
kunnen bekijken op onze website. 

Dankzij ‘Doneer direct aan het project’ kun je dus 
zelf kiezen aan welk project jij financieel wil bij-
dragen. Voorlopig gaat het om ‘Materiaal voor het 
hospitaal’ en ‘Zuiver water voor de school’. Heel 
binnenkort breiden we uit met een oproep voor de 
bouw van het nieuwe medisch centrum in Kassouala, 
bij de grens met Nigeria én voor een pilootproject 
rond een gemeenschappelijke moestuin in één van de 
dorpen die we ondersteunen.

Zuiver water voor de school
Zonder zuiver water kun je niet leven. Jammer ge-
noeg 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 hygi-
ene toe te passen. Dat gebrek aan hygiëne leidt dan 
weer tot gezondheidsproblemen en ziektes zoals di-
arree en zelfs buiktyfus.

De Stichting heeft daarom topprioriteit gegeven aan 
de installatie van waterputten en sanitaire en hygië-
nische basisvoorzieningen in de vijftig scholen waar 
zij mee samenwerkt in de regio van Borgou.

Mede dankzij de opbrengst van Bijbenen voor Be-
nin én de steun van Rotary hebben we een volgen-
de belangrijke stap kunnen zetten in de realisatie 
van ons project. 

Wil jij helpen om het volledige project af te wer-
ken? Dan kun je nog altijd financieel bijdragen:

handenwas-systeem “tippy tap”: 20 euro 
sensibiliseringscampagne in 1 school: 50 euro 
bijdrage aan toilettenblok (1 000 euro): 100 euro 
bijdrage aan waterput (7 000 euro): 250 euro

Materiaal voor het hospitaal
Films voor RX-apparatuur

Dankzij enkele donateurs heeft het Saint-Jean-de-Di-
eu Ziekenhuis in Boko recent een röntgenapparaat, 
digitizer en printer kunnen aanschaffen. De aankoop 
van de films voor de printer blijft nog altijd een seri-
euze financiële investering voor de hospitalen.

Wil jij helpen?

een pakje van 100 klein formaat films kost 43 euro 
een pakje van 100 groot formaat films kost 84 euro

Steriele wegwerpoperatieschorten en -velden

Voor de talrijke chirurgische ingrepen zijn de zie-
kenhuizen van Saint-Martin en Saint-Jean-de-Dieu op 
zoek naar steriele operatieschorten en -velden. Door 
stroomuitval zijn de wasserijen in het ziekenhuis re-
gelmatig buiten werking en kunnen ze de velden en 
de jassen niet op tijd reinigen en steriliseren. Met 
alle gevolgen van dien…

Gezien het aantal interventies (meer dan 1 000 per 
jaar in Papané en minstens 1 500 in Boko) heeft elk 
ziekenhuis een reserve van ongeveer 500 steriele 
wegwerpschorten en -velden per jaar nodig.

Wil jij helpen?

een pakket van vijf schorten en velden kost  
ongeveer 30 euro.

Je kan deze projecten steunen. Ga naar de website en kies wat jij wil bijdragen.

https://hubi-vinciane.be/doneer-direct-aan-een-project

De Stichting helpt kinderen 
die lijden aan ernstige acute 
ondervoeding.

In een dubbelinterview leggen Eric, de voe-
dingsdeskundige van de Stichting Hubi & Vin-
ciane en de maatschappelijk werker van het 
ziekenhuis uit hoe zij samenwerken in de 
strijd tegen ondervoeding.  Je vindt in deze 
nieuwsbrief een uittreksel van het volledige 
interview, dat je op onze website kunt lezen. 
In het volledige interview gaat Eric onder meer 
dieper in op de verschillende oorzaken van on-
dervoeding in Benin.

Wat is de rol van een maatschappelijk wer-
ker in de zorg voor een ondervoed kind?
De maatschappelijk werker: Bij de behandeling 
van ernstige acute ondervoeding met compli-
caties, ontvang ik de moeders of de garde-ma-
lade van de ondervoede kinderen en help hen 
om zich te installeren. Ik registreer de kinde-
ren, meet hun antropometrische en klinische 
parameters en leg een patiëntendossier aan. Ik 
leg de moeders of de garde-malades uit wat ze 
moeten doen tijdens de behandeling. Ik maak 
de therapeutische melk (F75 of F100) klaar. Ik 
bereken het dagelijkse voedselrantsoen voor 
ieder kind, verdeel het over de verschillende 
maaltijdmomenten en volg ook de toediening 
van de maaltijden op.

Wat is de rol van de voedingsdeskundige bij 
de behandeling van een ondervoed kind? 
Eric: Ik fungeer als contactpersoon tussen het 
ziekenhuis en de gemeenschap. Ik spoor de ge-
vallen van ondervoeding in de dorpen op en 
verwijs ze door naar de kinderafdeling van het 
ziekenhuis. Ik ben ook de rechtstreekse con-
tactpersoon van de maatschappelijk werker 
in verband met  de follow-up van ondervoede 
kinderen die uit het ziekenhuis worden ont-
slagen. Ik ga op huisbezoek bij de ouders van 
ondervoede kinderen. Tijdens die bezoeken 
maak ik de ouders bewust van het belang van 
een gezonde en evenwichtige voeding om een 
terugval te voorkomen. Ik geef ook kookde-
monstraties en toon aan hoe je met evenwich-
tige recepten de goede voedingstoestand van 
kinderen die genezen zijn van ondervoeding, 
kunt behouden.

Wat doet de moeder of de garde-malade van 
het kind?
De maatschappelijk werker: De moeder of de 
garde-malade van het kind krijgt tijdens de 
hospitalisatieperiode van 14 dagen een oplei-
ding over evenwichtige voeding en de berei-
ding van de verschillende verrijkte papjes. Ze 
wordt ook bewust gemaakt van het belang van 
een goede voedsel- en lichaamshygiëne. Die 
opleiding stelt haar in staat het kind thuis be-
ter te verzorgen na de ziekenhuisbehandeling. 
Merk op dat het niet altijd eenvoudig is om een 
ondervoed kind dat door de voedingsdeskundi-
ge in de gemeenschap opgespoord werd, door 
te verwijzen naar het hospitaal.

Welke moeilijkheden ondervinden jullie ?
De meest getroffen gebieden zijn vaak niet 
bereikbaar. De moeders vinden het ook moei-
lijk om hun huis te verlaten voor een behan-
deling van twee weken. Zij lopen dan immers 
het risico om hun man of andere kinderen te 
verliezen. De zeer lage levensstandaard maakt 
het de moeder ook niet gemakkelijk om de 14 
dagen hospitalisatie door te komen. Voor het 
kindje wordt immers gezorgd, maar voor de 
moeder niet.  Ook de geringe betrokkenheid 
van de vaders is opvallend. Wij zijn de Stich-
ting Hubi & Vinciane erg dankbaar  omdat zij 
blijft vechten om de ondervoede kinderen te 
redden.

Heel binnenkort breiden we uit met een oproep 
voor de aankoop van schoolboeken en educa-
tieve posters, de bouw van het nieuwe medisch 
centrum in Kassouala, bij de grens met Nigeria 
én voor een pilootproject rond een gemeen-
schappelijke moestuin in één van de dorpen die 
we ondersteunen.
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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!

Drie bomvolle containers
Drie bomvolle containers vertrokken in 
februari en maart vanuit de haven van 
Antwerpen naar Cotonou in Benin. Zo-
als altijd zorgde WereldMissieHulp voor 
de perfecte logistieke ondersteuning. 
De eerste twee containers kwamen toe 
eind februari, een derde midden april. 

Wat zat er o.a. in? 
• Twee ambulances en een VOLVO 

MUG 
• 25 000 spiksplinternieuwe Franstali-

ge schoolboeken, heel wat leesboeken, edcuatieve posters, puzzels en knutsel-
materiaal voor de kleuter-, lagere en secundaire scholen

• Zuurstofconcentratoren, beademingstoestellen en maskers (Bpap’s), centrifu-
ges, droogkasten, orthopedische boorsets, hechtingsdraden, wondverzorgings- 
en incontinentiemateriaal voor de hospitalen

• ICT-materiaal (servers, laptops en desktops)

Onze medewerkers in Benin zullen er een hele klus aan hebben om alles uitgela-
den en op de juiste plaats te krijgen. Zonder onze talrijke sponsors en donateurs 
hadden we dit nooit kunnen realiseren. We willen hen dan hier ook expliciet 
vermelden en bedanken: 

AZ Jan Portaels uit Vilvoorde, Airliquide VitalAire, Machteld Cuyt, Edi-
tions Aedis, Vincent Gaeremynck van Garage Lacom uit Leuven, Hoge-
school Odisee, NRB, Oudetennisballen.com, PPD, Remedus, Uitgeverij 
Plantyn,  Dirk Rutten van Volvo Rutten uit Hechtel-Eksel, WereldMis-
sieHulp, ZNA Middelheim… 

Bericht aan alle schenkers
Het bestuur van de Stichting Hubi & Vinciane dankt al haar schenkers voor hun 
vrijgevige financiële ondersteuning aan het werk van de Stichting. We zijn elk 
van jullie bijzonder dankbaar. Langs deze weg betuigen we dan ook graag onze 
erkentelijkheid voor je daadwerkelijke solidariteit en voor het vertrouwen dat je 
in de Stichting blijft stellen.

In de week van 15 februari 2021 hebben we de fiscale attesten via e-mail of per 
post (non-prior) aan onze schenkers verstuurd. Gelieve na te kijken of je het 
attest hebt ontvangen en ook of alle gegevens correct zijn. Voor vragen kan je 
terecht bij muriel@hubi-vinciane.be of op het telefoonnummer 03/354 15 51.

De ambassadeur van België in Benin, 
geboeid door de realisaties van de 
Stichting
Tijdens het werkbezoek van begin februari werd een delegatie van de Stichting 
ontvangen door Xavier Leblanc, Belgisch ambassadeur voor Benin en Togo in zijn 
ambtswoning in Cotonou. De ambassadeur die al langer vertrouwd is met de ac-
tiviteiten van de Stichting toonde bijzonder veel interesse in de vorderingen van 
de verschillende projecten. Hij benadrukte ook de daadkracht van de Stichting: 
in tegenstelling tot vele andere organisaties blijft het bij onze Stichting niet bij 
woorden, maar worden de plannen en projecten ook concreet gerealiseerd.

Een week later bracht de ambassadeur op zijn beurt een bezoek aan het Centre 
d’Innovaction van onze Stichting in Parakou. De Beninse collega’s van de Stichting 
hadden zijn bezoek grondig voorbereid en waren toch wat nerveus. 

Na de kennismaking en verwelkoming gaf het team een voorstelling van de ver-
schillende projecten en acties van de Stichting in Parakou, Tchaourou en N’Dali 
sinds haar oprichting in 1982 tot vandaag.

De ambassadeur luisterde geboeid en stelde verschillende vragen. In het centrum 
bekeek hij de proefopstelling van het Aquaponics project. (Foto ambassadeur met 
Aquaponics). Als herinnering aan zijn bezoek schreef hij een kort dankwoordje in 
het gastenboek van de Stichting. 

Na de voorstelling bedankte de ambassadeur uitgebreid de plaatselijke teamle-
den voor hun werk.  ‘Wat jullie hier doen, is prachtig. Wij steunen jullie en zullen 
dat blijven doen.’

Tot slot van het bezoek bedankte de verantwoordelijke voor onderwijs van onze 
Stichting, Antoinette Chabi, de ambassadeur voor zijn bezoek. Zij benadrukte het 
engagement van het team om nog harder te werken aan de verwezenlijking van 
de doelstellingen van de Stichting. “Wij willen de de droom van Hubi en Vinciane 
in Benin waarmaken, en zullen dat blijven doen” besluit zij.

In de kijker
Welkom Emile

Naar aanleiding van de geboorte van Emile, 
het broertje van Jules hebben Elisabeth Van-
dewiele & Olivier Benoit een geboortelijst 
geplaatst ten voordele van de Stichting. 

Proficiat aan de ouders voor dit mooie initi-
atief.

Hartelijk dank aan alle schenkers.


