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Het plaatselijke team van de Stichting plant 
bomen bij de Bonsi-school in N’Dali
Sinds 1985 viert Benin elk jaar op 1 juni de nationale ‘boom-
feestdag’. Als Stichting laten we die dag uiteraard niet zomaar 
voorbijgaan. Dit jaar lanceerde het lokale team op de nationale 
boomfeestdag een bebossingscampagne samen met de lagere 
school van Bonsi in de gemeente N’Dali. 

Interessant om te weten: op de nationale boomfeestdag, of Ar-
bor Day in het Engels, nodigt men de mensen uit om bomen te 
planten of te verzorgen. Het initiatief voor die dag ontstond in 
1872 toen J. Sterling Morton en Robert Furnas respectievelijk 
secretaris en gouverneur van de staat Nebraska, de pioniers op-
riepen om het tekort aan bomen te verhelpen door er zoveel 
mogelijk aan te planten.

Vele landen kennen het ‘boomfeest’, dat zowel de komst van 
de lente als de natuur viert. De lokale overheden maken er ge-
bruik van om de mensen bewust te maken en aan te sporen om 
de woestijnvorming tegen te gaan door bomen te planten.  Het 
is ook om die reden dat de Stichting ieder jaar op 1 juni een 
activiteit op poten zet ten voordele van het herstel van de bo-
demvegetatie. En dit jaar zijn we dus naar de lagere school van 
Bonsi gegaan, één van de scholen waar we mee samenwerken, 
om nieuwe bomen aan te planten. 

Een tiental boompjes worden aangeplant
Vijf jonge mangoboompjes en vijf jonge gmelinaboompjes wer-
den in de basisschool aangeplant. Zowel leerlingen als personeel 
waren van de partij. En ieder boompje kreeg een eigen naam:  
de succesboom, de geluksboom, de vredesboom, de liefdes-
boom etc.  

Een zaailing van een man-
goboom

Een zaailing van de gmeli-
naboom

Een leerling geeft water aan 
de gmelinaboom

Een leerling verzorgt de 
mangoboom

Het lokale team koos heel specifiek voor de basisschool van Bon-
si omdat er geen enkele boom stond op de uitgestrekte bin-
nenplaats. De bomen die nu aangeplant werden, zullen binnen 
enkele jaren niet alleen voor schaduw zorgen, maar ook voor 
vruchten. Iedereen die bij de activiteit betrokken was, beseft 
dat de bomen goed verzorgd zullen moeten worden. Om ze te 
beschermen tegen de dieren, zullen er omheiningen rond gezet 
worden. En het personeel én de leerlingen zullen de boompjes 
regelmatig water geven.  

Marius Amoussou, de directeur van de school, belooft dat hij de 
verzorging van de bomen strikt zal opvolgen. Bebossing is heel 
belangrijk. Hij is het lokale team van de Stichting dan ook heel 
dankbaar dat ze aan zijn school gedacht hebben.

Fotodagboek - Ismael 
Bako in Benin
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Bijbenen voor Benin – 
van 1 tot 26 december!
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vertrekken naar Benin
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Enkele indrukken van het team van Materialise na hun verblijf in Benin 
De drie medewerkers van Materialise die het lokale team van 
onze Stichting kwamen versterken tijdens de Summer School, 
zijn met een goed gevoel terug naar huis gekeerd. Tijdens hun 
verblijf maakten Felix, Valerie en Giulia van de gelegenheid 
gebruik om Cotonou, Tchaourou, Parakou en andere steden en 
regio’s te ontdekken. Ze delen graag met jullie hun eerste in-
drukken.

Felix
Tijdens ons verblijf in Benin bezochten wij Waxangaril@bs en 
zijn startup “Les Casseroles de mémé”. We hebben er heerlijk 
gegeten. Als je ooit naar Parakou gaat, ga er dan zeker langs. 
Parakou is trouwens een hele gastvrije stad. De Beniners zijn 
erg vriendelijk. Ik was ook onder de indruk van de wijze waar-
op mensen van verschillende religies er vreedzaam samenle-
ven. Wat de Beninese keuken betreft, die biedt een breed sca-
la aan gerechten. Van alle gerechten die ik gegeten heb, vond 
ik de Afrikaanse couscous, die in Benin “wassa wassa” wordt 
genoemd, het lekkerst. We hebben een mooie tijd beleefd in 
Benin. 

Valerie 
Tijdens ons verblijf in Benin heb ik genoten van de verschillende 
locaties waar we gelogeerd hebben en van het lekkere eten. We 
hebben van alles kunnen proeven. We aten wassa wassa, wat 
nieuw was voor ons. Daarnaast aten we ook fijngestampte yam 

met groenten en pindasaus. De pindasaus is echt een delicates-
se. In Parakou logeerden we in het Hôtel des Routiers en in het 
verblijf voor stagiairs van het ziekenhuis van Papané. Beide ver-
blijfplaatsen waren heel aangenaam. In Papané hebben we wel 
zelf de moeilijkheden ondervonden waar de Beniners dagelijks 
mee te kampen hebben, met name de stroom die vaak uitvalt. 
Ons verblijf in Benin was een hele mooie ervaring. 

Giulia
Het was een groot avontuur. We gingen voor professionele re-
denen naar Benin, maar we hebben er – ook naast het werk 
– een geweldige tijd gehad. De Beniners zijn heel aardig voor 
buitenlanders en ook erg gastvrij. Er zijn veel dingen te zien in 
Benin én veel gerechten te proeven. Ik denk dat we alle drie wel 
een paar kilo’s zijn aangekomen..We aten verschillende lekkere 
gerechten. Net als Valerie, is mijn lievelingsgerecht de fijnge-
stampte yam met pindasaus. We hebben het trouwens proberen 
te eten met onze handen, op de Beninse manier.

Felix GuiliaValerie

Interview met voor-
malige beursstudent
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Ismael Bako op zijn eerste missie als ambassadeur 
van onze Stichting in Benin

Ismael Bako, zijn oudere broer Malick en Pascale Van Assche kwamen kort voor de middag aan in Papané 
in de gemeente Tchaourou. De directeur van het ziekenhuis Saint-Martin van Papané, Emile Kouton, en 
een delegatie van het plaatselijke team van de Stichting stonden hen op te wachten. Samen bezochten 
ze verschillende afdelingen: de kraamafdeling, de afdeling spoed, kindergeneeskunde, radiologie, en 
niet te vergeten de verblijfplaats voor de garde-malades die er recent door de Stichting werd gebouwd. 
Ismael ging ook een kijkje nemen in de tuin van het ziekenhuis waar een bananenplantage werd aange-
legd. Dr Emile Kouton sloot het bezoek aan het ziekenhuis af door Ismael mee te nemen naar het nieuwe 
monument dat opgericht werd ter nagedachtenis van dokter Hubert (Hubi) en zijn verloofde Vinciane.

Samen met het plaatselijke team van de Stichting ging Ismael vervolgens naar de lagere school van Ték-
parou, nog steeds in de gemeente Tchaourou. De dorpelingen verwelkomden hen met zang en dans. Is-
mael en Malick Bako lieten zich niet kennen en dansten even mee voordat ze schoolmateriaal uitdeelden 
aan de beste leerlingen van elke klas. Ismael opende in Tékparou ook plechtig de nieuwe waterput die 
met financiële steun van de Stichting en Rotary werd aangelegd.

Na Tékparou ging de reis naar Parakou voor een bezoek aan de zetel van onze Stichting, het Centre 
d’Innov’Action de Parakou (CIAP). Ismael was erg geïnteresseerd in het aquaponics systeem dat hij daar 
trouwens voor de eerste keer zag. De volgende dag gingen Ismael en het lokale team naar Boko en Gomez 
Kparou. Daar zette Ismael de eerste spadesteek voor de waterputten die er binnenkort aangelegd zullen 
worden. De dag werd afgesloten met een bezoek aan de opleidingsboerderij van Sokounon waar Ismael, 
samen met zijn broer en neef én onze reporter ter plaatse Chamsou-Dine, onder meer de bananenplan-
tage bezochten.

Voor Ismael was de reis ook een mooie gelegenheid om een basketbalwedstrijd bij te wonen in het sport-
centrum van Parakou. Aan het einde van de wedstrijd gaf hij de spelers wat advies mee, niet alleen over 
het spel zelf, maar ook over het belang van een evenwichtige en gezonde voeding. Ismael bezocht ook 
het terrein waar binnenkort het incubatiecentrum van de Stichting zal worden gebouwd. En hij werd live 
geïnterviewd op de ORTB-radio in Parakou over zijn sportcarrière en over zijn rol als ambassadeur voor 
de Stichting.

Ismael Bako, Benins-Belgisch profbasketballer en ambassadeur van onze Stichting was van 2 tot 7 juli 
2021 in Benin. Hij maakte er kennis met de verschillende projecten en activiteiten van de Stichting op 
het vlak van landbouw, onderwijs en gezondheid. En.. het mag gezegd dat hij erg onder de indruk was. 
Hij startte zijn bezoek in het Saint-Martin ziekenhuis in Papané. Hier volgt het verslag van de hoogtepun-
ten van zijn rondreis met enkele sfeerbeelden.

Tijdens zijn verblijf in Benin had Ismael in Parakou een ontmoeting met de prefect van Borgou, Djibril 
Mama Cissé. Hij maakte van de gelegenheid gebruik om zichzelf en zijn rol als ambassadeur van de Stich-
ting voor te stellen. Enkele dagen later werd hij in Cotonou in audiëntie ontvangen door de minister van 
Sport Oswald Oméky. De minister organiseerde een persconferentie waar Ismael de kans kreeg om zich 
voor te stellen aan de journalisten en te praten over zijn ambitie om jonge beloftevolle Beninse basket-
ters te helpen om hun vaardigheden buiten de grenzen van Benin te tonen.  

Fotodagboek
Al maanden domineert COVID de nieuwsbulletins. 
Daar kunnen we nu eenmaal niet omheen, ook 
niet in dit editoriaal.  

Naast de impact van de pandemie krijgen we in-
formatie over de vaccinatiegraad. Dat ‘nieuws’ 
spitst zich toe op eigen land, wat vaak leidt tot 
regionale navelstaarderij. De vaccinatiecampag-
nes hebben vaart genomen. Niet zo voor het Afri-
kaanse continent. Afrika haalt met moeite 10%. 
Het is dramatisch dat in de DR Congo 0.01% van 
de bevolking een eerste vaccin heeft gekregen. 
In Bénin met moeite 2%. Het kan ook niet anders 
want het ontbreekt Afrika aan een half miljard 
vaccins. En dan bedenken dat China al één mil-
jard mensen volledig heeft gevaccineerd en wij 
bezig zijn over “een derde prik”. Overvloed botst 
met tekort. 

De wereld staat ondersteboven en de mensheid 
trekt daar geen lessen uit. Er is niet alleen CO-
VID. De nefaste gevolgen van de klimaatverande-
ring zijn overtuigend zichtbaar in verschroeiende 
hitte en vernietigende overstromingen. In Afgha-
nistan hebben de grote mogendheden de boel in 
het honderd gestuurd. In Ethiopië, tot voor kort 
een modelland in Afrika, staat volk tegen volk op, 
waardoor sociale en economische opbouw teniet 
gaat. In Niger en Mali ontvoeren en doden fana-
tieke groeperingen kinderen. Migratiestromen 
nemen begrijpelijkerwijs toe, om naar schatting 
op te lopen tot 200 miljoen mensen op de vlucht 
die zich tussen nu en 2050 zullen ‘verplaatsen’.

Het lijkt hopeloos, zeker omdat er geopolitiek 
weinig goeds beweegt. En toch. Aan de basis 
gebeurt veel dat hoopvol stemt. Niet alleen vin-
dingrijke vormen van solidariteit, maar evenzeer 
doelgerichte acties van groepen en organisaties. 
Wat de Stichting en de lokale bevolking samen 
doen in Bénin moeten we in dat licht benaderen. 
Doordachte acties en kleinschalige projecten lei-
den gaandeweg naar elementaire welvaart en 
welzijn. Deze Nieuwsbrief doet daar verslag van 
in woord en beeld.

Prof. Dr. Marc Vervenne
Voorzitter Stichting Hubi & Vinciane

Ere-Rector KU Leuven
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Dankzij subsidies van het Fonds Elisabeth en Amelie, 
beheerd door de Koning Boudewijnstichting, de 
provincie Antwerpen en de stad Mechelen kunnen 
we dertien gemeenschappelijke geïrrigeerde 
moestuinen aanleggen in even zoveel dorpen van 
de gemeentes N’Dali en Tchaourou! 

De aanleg van die moestuinen kadert volledig in 
onze strijd tegen malnutritie. Jammer genoeg is nog 
altijd ongeveer 35 % van de kinderen jonger dan 5 
jaar chronisch ondervoed in de broussedorpen van 
deze twee gemeentes. En dat heeft niet zozeer 
met de hoeveelheid dan wel met de samenstelling 
van het voedsel te maken. Die bestaat immers nog 
te vaak alleen uit yam of maniok. Verse en gezond 
gekweekte groenten en fruit zoals bijvoorbeeld 
tomaten, boontjes, kool en bananen zijn niet of 
heel zelden beschikbaar in de afgelegen dorpen. 

De aanleg van de gemeenschappelijke moestuinen 
zal het tekort aan groenten en fruit verhelpen. 
Dankzij het irrigatiesysteem zal er bovendien het 
hele jaar door geplant en geoogst kunnen worden, 
ook tijdens het droog seizoen. Iedere tuin zal 
voorzien worden van een waterput, een pomp op 
zonne-energie, een irrigatiesysteem en walletjes 
om het regenwater tegen te houden. 

In ieder dorp zullen een vijftiental vrouwen de tuin 
bewerken in een coöperatief model. Zij kweken en 
oogsten voor hun eigen familie en verkopen het 
overschot aan hun dorpsgenoten. Van de opbrengst 
van die verkoop leggen zij een deeltje opzij om de 
infrastructuur te onderhouden en indien nodig te 
herstellen. Als Stichting hebben wij ervaring met 
die manier van werken. Ook de waterputten in de 
scholen en de dorpen worden coöperatief beheerd 
met heel goede resultaten.

Ondertussen blijven we onze strijd tegen malnutritie 
ook verderzetten met screeningscampagnes om 
de kinderen die het nodig hebben lokaal in de 
dorpen te behandelen of door te verwijzen naar 
de medische centra of een ziekenhuis voor de 
zeer ernstige gevallen van ondervoeding. Verder 
blijven we ook inzetten op sensibilisering rond 
gezonde voeding. Onze voedingsdeskundige Eric 
gaat van dorp tot dorp en leert de bewoners hoe 
ze hun maaltijden voedzamer en gezonder kunnen 
maken door er fruit en groenten in te verwerken. 
En Sidi en Moussa, onze twee landbouwkundigen, 
leren de dorpsbewoners hoe ze meer resultaat 
kunnen halen uit hun tuinbouwactiviteiten. Al die 

Dertien gemeenschappelijke moestuinen ter 
ondersteuning van onze strijd tegen malnutritie!

inspanningen lonen. In 2019, het eerste jaar van 
onze screeningactiviteiten, stelden we chronische 
ondervoeding vast bij 11,8 % van de kinderen. Het 
jaar nadien, in september, was dat aandeel gezakt 
tot 3,2 % van de kinderen. Die daling was te danken 
aan de doorgedreven inspanningen van ons team in 
Benin.

De gemeenschappelijke moestuinen moeten klaar 
zijn tegen de start van het droog seizoen, eind 
november 2021. Momenteel worden de percelen 
geselecteerd. In de dorpen Boko en Gomez Kparou 
werden de terreinen al gekozen en ingewijd 
door onze nieuwe ambassadeur Ismaël Bako. Hij 
stak er de eerste spade in de grond op de plaats 
waar uiteindelijk de waterputten gegraven zullen 
worden. Tegelijkertijd zijn we in contact met 
verschillende aannemers om de putten, pompen 
en irrigatiesystemen aan te leggen. Per dorp 
selecteert ons team in Benin vijftien vrouwen die 
de tuin onder hun vleugels zullen krijgen. Onze 
collega’s-landbouwkundigen leren hen hoe ze 
de tuin best kunnen gebruiken, onderhouden en 
beheren. Doel is en blijft dat de tuinen na een 
tweetal jaar autonoom kunnen beheerd worden 
door de lokale coöperatieven. Ons team in Benin 
blijft de vrouwen die de tuinen bewerken en 
beheren uiteraard bijstaan met raad en daad 
zolang dat nodig is.

Wij willen het Fonds Elisabeth en Amelie, beheerd 
door de Koning Boudewijnstichting, de provincie 
Antwerpen en de stad Mechelen expliciet bedanken 
voor de financiering. De tuinen die dankzij hun 
steun kunnen aangelegd worden, betekenen een 
wereld van verschil voor de dorpen.

Na een jaar onderbreking wegens corona herneemt 
Daring Club Leuven Atletiek (DCLA) de jaarlijkse 
traditie: de eindejaarscorrida zal opnieuw plaats-
vinden en dat op zondag 26 december 2021. Zolang 
willen wij echter niet wachten. Omdat onze formule 
van vorig jaar zo succesvol was, gaan we in 2021 zo-
wel voor de virtuele versie waarbij sportievelingen 
vanaf 1 december al kilometers bij elkaar kunnen 
sprokkelen én geld inzamelen voor onze projecten 
als voor de deelname aan de eindejaarscorrida in 
Leuven op 26 december. Het ‘hoe’ en het ‘wanneer’ 
zijn we nog volop aan het uitdenken. Noteer alvast 

‘Bijbenen voor Benin’ – van 1 tot 26 december!
dat op 26 december Kathleen Cools en Ismael Bako, 
twee ambassadeurs van onze Stichting, ook aanwe-
zig zullen zijn. Hou vanaf oktober zeker jullie mail-
box en social media in het oog!

Ontmoeting met een voormalige beurs-
student van de Materialise Summer 
School
Kan je jezelf even voorstellen ? 

Mijn naam is Galdos Amoussou, voormalig beurs-
student van de Summer School. Ik ben 25 jaar oud 
en woon momenteel in Parakou. 

Welke studies heb je gevolgd aan de universiteit? 
En waarom heb je juist voor die studies gekozen?

Ik heb net mijn diploma als licentiaat landbouw-
kunde behaald. Mijn specialisatie is vee- en vis-
teelt. Ik heb voor deze universitaire opleiding 
gekozen omdat ik besefte  dat  landbouw dé ba-
sis is voor de ontwikkeling van Benin en dat deze 
opleiding mij in staat zou stellen om nadien een 
bedrijf op te starten.

Wat heeft de Summer School voor jou betekend? 

De Summer School was voor mij een buitengewo-
ne kans. Niet alleen leerde ik er bepaalde vaar-
digheden ontwikkelen zoals spreken voor een 
publiek, maar de Summer School bereidde mij 
ook en vooral voor op het universiteitsleven en 
later op het beroepsleven.  Je werkt er intensief 
samen met mensen van allerlei achtergronden, 
opleidingen en levensvisies.  Ik heb er echt veel 
geleerd en dat op  verschillende niveaus. 

Met welk project werd je destijds geselecteerd 
en heb je de beurs  gewonnen? 

Ik werkte een project uit rond seksuele opvoe-
ding in de regio van Tchaourou.  Het omvatte zo-
wel sociologische als gezondheidsaspecten. Om 
informatie te verzamelen voor mijn project be-
zocht en interviewde ik artsen, ambtenaren van 
het Centrum voor Sociale Promotie van Tchaour-
ou, jonge adolescenten en hun ouders. Dankzij 
al die gesprekken kon ik mijn communicatietech-
nieken optimaliseren.  Uiteindelijk werd ik door 
de Stichting en Materialise geselecteerd voor de 
universitaire beurs en kon ik mijn studies aanvat-
ten. Op de dag van de deliberatie, belde Eulo-
ge Adimi van de Stichting mij op en vertelde hij 
mij dat ik de beurs gewonnen had. Toen ik mijn 
moeder het goede nieuws vertelde, begon ze te 
dansen van vreugde.

Welke steun kreeg je nog van Materialise en de 
Stichting tijdens je universitaire studies?

Naast de studiebeurs en de maandelijkse toela-
gen, kreeg ik heel veel ondersteuning van de me-
dewerkers van de Stichting. Wij hadden heel vaak 
contact en ik kon altijd op hen rekenen voor ad-
vies en steun in geval van problemen. En op het 
einde van mijn studies kreeg ik een stageplaats 
aangeboden bij de Stichting. Ik werk dus nu sinds 
juni 2021 als stagiair landbouwkunde voor hen. 

Welke raad zou je geven aan studenten die nu in 
het secundair onderwijs zitten en universitaire 
studies willen starten ? 

Het advies dat ik toekomstige studenten zou wil-
len geven, is dat ze heel goed moeten nadenken 
over de keuze van hun opleiding. Hun toekom-
stige beroepsleven hangt er  immers van af. En 
ze moeten zeker ook nadenken over de mogelijk-
heid om hun studies te combineren met een ac-
tiviteit als ondernemer. De arbeidsmarkt in Benin 
wordt namelijk complexer met de dag. Je moet 
dus zeker de optie openhouden om aan het einde 
van je universitaire studies met een eigen zaak 
te starten.



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!

Stichting Hubi & Vinciane in de kijker
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De Summer School in samenwerking met Materialise

Voor de tiende keer op rij organiseert het bedrijf Materi-
alise samen met onze Stichting de Summer School. Drie 
medewerkers van Materialise vertrokken eind augustus 
naar Benin om er gedurende een drietal weken intensief 
een groep geselecteerde beloftevolle laatstejaarsleer-
lingen van de scholen waar de Stichting mee samenwerkt te coachen. De leerlingen 
werken onder begeleiding een sociaal-economisch project uit. De drie beste projecten 
worden beloond met een universiteitsbeurs. Materialise en ons lokale team in Benin 
blijven de leerlingen ook ondersteunen tijdens hun universitaire studies. 

Energy Assistance

Energy Assistance is een vereniging die bestaat uit 
vrijwilligers van de Groep ENGIE en de Belgische net-
beheerders. Hun doel is om humanitaire projecten te 
ondersteunen in regio’s met weinig of geen toegang tot 
energie. 

Wij zijn heel blij dat Energy Assistance zich recent ge-
engageerd heeft om het volledige hospitaal Saint-Jean-de-Dieu in Boko uit te rusten 
met een zonne-energie-installatie. Elektriciteitsvoorziening is en blijft immers een 
immens probleem voor onze hospitalen. De talrijke stroomonderbrekingen zorgen er 
elke dag opnieuw voor problemen. Dankzij de installatie van Energy Assistance zal het 
hospitaal in Boko in de toekomst alvast van die problemen gespaard blijven. Begin 
oktober vertrekt al het materiaal (lithiumbatterijen, zonnepanelen, rails, kabels …) 
per container naar Cotonou. Eind november – bij de start van het droogseizoen – ver-
trekt dan een team van vrijwilliigers van Energy Assistance om alles daar ter plaatse 
volledig te installeren. Het zonne-energieproject is van onschatbare waarde voor het 
hospitaal in Boko. Wij willen  Energy Asistance dan ook expliciet bedanken.

Uitgeverij Plantyn

Uitgeverij Plantyn schonk in maart maar liefst 25 000 
boeken voor zowel de basis- als secundaire scholen waar 
de Stichting mee samenwerkt in Benin. De boeken waren 
niet meer aangepast aan de programma’s in België, maar 
waren nog perfect bruikbaar ter ondersteuning van het 
onderwijs in Benin. Het spreekt voor zich dat de vijftig 
basisscholen en tien secundaire scholen ongelofelijk blij 
waren met al het spiksplinternieuwe en voor hen erg nuttige materiaal. Op onze web-
site vind je een videoreportage over de overhandiging. Dankjewel Uitgeverij Plantyn!

TRIUM Clinical Consulting  en QbD

TRIUM Clinical Consulting en QbD organiseren het ganse 
jaar door activiteiten ten voordele van onze Stichting. 
Een groots opgezette sportieve activiteit in juni en juli  
leverde een heel mooi bedrag op dat integraal zal inge-
zet worden voor de uitrusting van het medisch centrum 
in Kassouala. Maar liefst  33 teams van over de hele we-
reld schreven zich in voor de ‘international sports chal-
lenge’ ter ere van het tienjarig bestaan van TRIUM en QbD. Elk 
team moest wekelijks 120km fietsen, 60km lopen en 30km wande-
len. Via Strava registreerden ze hun activiteiten en konden ze ook 
de prestaties van de andere teams volgen. 

Dichterbij huis en op iets kleinere schaal namen twee collega’s het tegen elkaar op 
in een race rond de stad Lier. De andere collega’s konden inzetten op hun favoriete 
atleet. De opbrengst van dit wedstrijdje ging ook naar de funding voor het medisch 
centrum in Kassouala. 

Andere activiteiten waaronder een pop-up winkeltje met tweedehandskledij lopen 
nog. We houden julie op de hoogte. En uiteraard hartelijk dank aan TRIUM Clinical 
Consulting en QbD.  

Welkom Emile

Kleine baby Emile, zoontje van Elisabeth Vandewiele 
& Olivier Benoit en broertje van Jules, dankt iedereen 
voor hun gulle giften naar aanleiding van zijn geboorte 
en is blij dat hij heeft kunnen bijdragen aan betere le-
vensomstandigheden voor de baby’s in Benin.

Een idee voor een eigen lijst ten voordele van de Stich-
ting bij een geboorte ? Voor meer info kijk op de website 
onder “Doe mee” - “Organiseer een actie”.

Bestuurder Paul en zijn echtgenote Trees vieren hun 
45 jaar huwelijk. 

We wensen hen nog vele jaren samen en danken hen van 
harte om de Stichting te laten delen in de attenties. 

Schilde houdt Verenigingendag op zondag 26 septem-
ber van 15 tot 18 uur in Werf 44, Schoolstraat 44. Als lid 
van de GROS (Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelings-
Samenwerking) is de Stichting er vertegenwoordigd.

Een vierde én vijfde container vertrekken in 
september richting Benin

Dankzij onze talrijke sponsors en donateurs kunnen we 
in september en oktober opnieuw twee bomvolle con-
tainers versturen naar Benin. Dat brengt het totaal voor 
2021 op vijf containers. Door alleen zaken op te sturen 
die in Benin niet of alleen aan hoge prijzen verkrijgbaar 
zijn, maken we effectief een verschil. Onze lokale me-
dewerkers houden de vinger aan de pols en laten ons 
regelmatig weten welk materiaal, welke toestellen of 
andere zaken nodig zijn voor de hospitalen, scholen of landbouwprojecten. 

Dankzij ZNA Middelheim, dr Lodewijk Van Wynsberge, JSR Life Sciences, Liantis, kine-
siste Katrien Mommen, Trium Consulting en QbD, Remedus, Orthopedie Cuyt, Energy 
Assistance, Kris Van Looveren en Wouter van Budget Copy kunnen we maar liefst drie 
echografietoestellen versturen, 150 dozen voor gekoeld medisch transport, bijna dui-
zend educatieve posters, laptops, rolstoelen, babyweegschalen, wegwerpschorten, 
veiligheidsbrillen, geriatrische zetels, een volledige zonnepaneelinstallatie voor het 
hospitaal Saint-Jean-de-Dieu in Boko, kinetafels, orthopedische korsetten, ortheses, 
drie stroomgeneratoren enzovoort. En de gaatjes tussen al dat materiaal vullen we 
met dozen en zakken vol handdoeken en baby- en kinderkleding. 

Voor de logistieke ondersteuning en de complexe douaneformaliteiten in België kun-
nen we zoals altijd rekenen op de professionele medewerkers van WereldMissieHulp. 
In Benin zorgen onze lokale medewerkers ervoor dat alles veilig en onbeschadigd uit 
de haven geraakt en in Parakou wordt afgeleverd. Vanuit Parakou, waar de hoofdzetel 
van onze Stichting gevestigd is, wordt het materiaal dan over de verschillende be-
stemmelingen verdeeld. 

De noden blijven groot. Schenkingen blijven welkom. Aarzel zeker niet om met ons 
contact op te nemen. Wij bekijken graag samen met jou of het materiaal dat jij zou 
willen schenken zinvol kan zijn voor onze projecten in Benin. Indien nodig zorgen wij 
voor de ophaling en voor het transport naar WereldMissieHulp in Boechout. 

Steun ons project : 13 gemeenschappelijke moestuinen
Op pagina 3 vind je een beschrijving van dit project en lees je hoe 
belangrijk het is in de strijd tegen de malnutritie in de regio. 

Onze medewerkers in Benin volgen het project nauwgezet op en 
leren de vrouwen hoe zij een beter resultaat – een hogere opbrengst 
– kunnen bekomen. 

Maar ook jij kan helpen met een financiële steun voor de aankoop 
van materialen, zaadgoed en meststoffen. 

20 euro – voor spaden, schoppen en harken

40 euro – voor pakketjes zaden en plantgoed voor één vrouw

75 euro – voor de aankoop van een kruiwagen

100 euro – voor meststoffen bij de start van een tuin

Kies voor één of meerdere onderdelen 
en stort het totale bedrag 
op het rekeningnummer BE14 7865 8929 4683 
van de Stichting Hubi & Vinciane 
met als mededeling : Moestuinen.

Via onze website kan je ook online een 
storting doen.


