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Boekenpakketten
De schenking van grote boekenpaketten op 31 oktober 2018
aan vier colleges kadert in het scholenprogramma van de
stichting en dient voor de inrichting van bibliotheken.
Het betreft de secundaire scholen van Kassouala en Papanè
gelegen in de gemeente Tchaourou en van Komiguéa en Boko
in de gemeente N’Dali.
De meeste schoolkinderen hebben geen mogelijkheid om
boeken te lezen, bibliotheken zijn er immers niet en boeken
zelf aankopen valt buiten het familiale budget.

Fotodagboek

Een groot probleem in het onderwijs in Benin vandaag is het
gebrek aan of de afwezigheid van lees-en schoolboeken in
scholen en bibliotheken, wat studeren moeilijk maakt en
leidt tot een grote toename aan voortijdige schoolverlaters
en zittenblijvers in het secundaire onderwijs. Dit is des te
nijpender voor meisjes, waarvan enkel een minderheid van
degenen die naar het secundair kunnen gaan – amper één op
acht scholieren in het secundair is een meisje – het laatste
jaar halen. Ondanks de inzet van de staat om de toegang tot
het onderwijs te vergemakkelijken en zelfs gratis te maken,
zijn de beperkte financiële middelen een rem voor de realisatie ervan. Door deze schenking wil de Stichting de jongeren

De overdracht van de pakketten vond plaats tijdens een ceremonie waar veel lokale autoriteiten aanwezig waren zoals de provinciegouverneur, de burgermeester van N’Dali, de
vroegere deputé van het departement Borgou, de directeur
van het onderwijsdepartement en de plaatselijke koningen,
naast een 300 tal leerlingen en honderden ouders, een 50
tal leerkrachten en de nationale televisieomroep TV ORTB
getuigt van het belang ervan. Nadat de provincie gouverneur
een korte samenvatting gaf van de activiteiten van de stichting, bedankte hij haar niet alleen voor het gebaar van deze
dag, maar ook voor al haar activiteiten die passen in de visie
van de Beninese regering. Vervolgens moedigde hij de stichting aan om op deze manier verder te doen. De directrice
vergezeld van de administrateur en een sterke afvaardiging
namen ook deel aan deze kleurrijke ceremonie, die opgefleurd werd met traditonele dansen.
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Gynaecologe
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De provinciegouverneur besluit met: “Leve de Stichting H&V,
leve de opleiding van meisjes als ambassadeur voor een gezonde voeding, leve een Benin met 0% ondervoeding.”
Antoinette Chabi

“Wat cultuur bevordert bestrijdt oorlog”.
Aminata Traoré

Totebags en
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Editoriaal
Weer is een nieuw jaar begonnen.
De tijd vliegt onherstelbaar voorbij, schreef
Vergilius. Treuzel dus niet! De Stichting laat dan
ook niets onverlet om met kleine en grote acties
haar programma’s uit te voeren. Samen met Beninse en Belgische partners een menswaardig leven opbouwen voor wie daarvan verstoken zijn.
De ellende die mensen beklemt, kan allerlei
redenen hebben. Wij richten onze activiteiten
op drie cruciale gebieden om de oorzaken van
achterstelling weg te werken: toegang tot betaalbare gezondheidszorg; diversiteit aan voedselwinning om malnutritie terug te dringen; toegang tot onderwijs voor meisjes en vrouwen. Er
is werk aan de winkel!
In deze verse Nieuwsbrief trachten we elk van de
drie actieterreinen aanschouwelijk te maken aan
de hand van specifieke acties die de Stichting in
het najaar van 2018 heeft ondernomen. In Benin
en in België. Samen met vrijwilligers, vrienden,
sympathisanten, partners, politieke overheden.
Maar ook verhalen van mensen die zich dagelijks
ter plekke inzetten, tonen onze werking in de
praktijk. Zoals Dr. Morelle Capochichi in het Ziekenhuis van Boko. Of Christine, die betrokken is
op het bananenprogramma.
De Nieuwsbrief die u, lezer, thans onder ogen
hebt, zal u boeien. Hij is het werk van ons nieuwe redactieteam, met als kern Ann, Catherine
en Michael. Aflossing van de wacht. Hier past
een oprecht woord van dank aan de uittredende
redactie: Bernadette, Diane en Pat. Wat jullie
hebben opgebouwd, blijft in goede handen.

Fotodagboek
Opnames van ‘Plat du Jour’ à la Béninoise
In november trok ik samen met Ann en Evy naar Benin voor de opnames van ‘Plat du Jour’, korte
filmpjes waarbij Beninse vrouwen tonen hoe ze een maaltijd bereiden. Deze zullen gebruikt worden voor
opleidingsmodules over Gezonde Voeding, in samenwerking met de VZW Djapo en voor sensibilisering van
evenwichtige maaltijden via social media.
Ann Mulders, journaliste onder andere bij de VRT lag aan de basis van dit concept, en haar inbreng ter
plaatse was fantastisch.
Evy De Ceur is cameravrouw-regisseur en werkt voor het productiehuis De Chinezen. Ze is niet alleen jong
en enthousiast, maar ook inspirerend en een doorzetter – dat moet ook als je urenlang met een camera van
meer dan 20 kg op je schouder filmt.

Ann en Evy volgen een groep van 20 vrouwen naar de
groentetuin van het ziekenhuis in Boko voor een demonstratie van de geteelde groenten, bananenplanten en kruiden. Deze tuin is een belangrijk onderdeel
van het programma ‘Lutte contre la Malnutrition’.

De leerlingen van de lagere school in Kominguia tonen
hoe de waterpomp werkt. Het water wordt gebruikt
voor de irrigatie van de planten in hun schooltuin.
Elke dag werken leerlingen samen met de leraren en
soms ook ouders om de tuin te onderhouden.

In het dorp Korouroborou maakt boerin Christine een
gerecht met Morenga, een voedzaam kruid dat veel
gebruikt wordt in Benin. Een jongetje kruipt in de
boom om enkele takken af te snijden.

In het ziekenhuis van Boko geeft Jemala, de Sociaal
Assistente voedingsadvies aan de moeders van ernstig
ondervoede kinderen. Jemala toont hen de planten
en kruiden uit de ziekenhuistuin. Ze organiseert ook
kookdemonstraties.

Deze pleegmoeder van een jong kindje dat enkele weken verzorgd werd in het ziekenhuis omwille van ernstige ondervoeding, leerde van de Sociaal Assistente
Jemala om meer gevarieerde maaltijden te geven aan
haar kroost, meer groenten en granen te gebruiken.

Ann en Evy maken al een eerste test-montage van de
beelden van de kokkin Christine in het dorp Koroubourou. Na 10 uur samen werken, hadden ze een eerste resultaat.
Indrukwekkend !

Prof. Dr. Marc Vervenne
Voorzitter Stichting Hubi & Vinciane
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De eeuw van de vrouw
Initiatieven in Benin

De Belgische ontwikkelingssamenwerking met de bevoegde minister Alexander De Croo richt zich de
afgelopen jaren alsmaar meer op West-Afrika, met ook onder meer Guinée-Conakry, Burkina Faso en Benin.
Op 28-29 november was Minister van Ontwikkelingssamenwerking Alexander De Croo in Benin voor de
ondertekening van het nieuwe samenwerkingsprogramma dat zal lopen van 2019 tot 2023.
De komende vijf jaar zal ons land gemiddeld zo’n 12 miljoen euro ontwikkelingsgeld per jaar besteden in
Benin. De investering stijgt met 20 procent.
Het programma zal focussen op drie prioriteiten:
• Ondernemerschap in de landbouw
• Capaciteitsopbouw in de havensector
• Seksuele en reproductieve rechten en gezondheid
Alexander De Croo: “Dit nieuw samenwerkingsprogramma weerspiegelt de prioriteiten die ik de voorbije
jaren naar voor heb geschoven voor het Belgisch ontwikkelingsbeleid: een ambitieuze aanpak die inzet op
lokale economische groei en meer aandacht voor mensenrechten en vrouwenrechten in het bijzonder.
Dat zijn de beste garanties dat menselijke ontwikkeling zich écht kan doorzetten.”
Een belangrijke prioriteit is het verbeteren van de rechten van meisjes en vrouwen, meer bepaald hun seksuele en reproductieve rechten en gezondheid.
Aandacht zal gaan naar strategieën die moeten leiden tot gedragsverandering.
Ook een betere toegang tot gezondheidsdiensten en het digitaliseren van gezondheidsgegevens moeten daaraan bijdragen.
In Benin trouwt één op tien meisjes voor de leeftijd van 15 jaar. Vrouwen hebben er gemiddeld vijf kinderen.
Vijftien procent van de moedersterfte is er te wijten aan onveilige abortussen.
De Europese «She Decides» campagne die Minister Decroo in juni 2016 samen met Global Citizen mee op gang
trok heeft in Benin geleid tot belangrijke initiatieven, mede gecoordineerd door een aantal sterke vrouwen
waaronder ook first lady Madame Claudine Tallon. Enkele realisaties werden voorgesteld tijdens een conference debat dat georganiseerd werd door de Belgische ambassade naar aan leiding van het bezoek van de
minister, in aanwezigheid van de Beninse autoriteiten en van verschillende buitenlandse ambassadeurs en
hun staf.
Ook de vele internationale humanitaire organisaties zoals ook Unicef en vele Belgische NGOs waaronder ook
de Stichting Hubi & Vinciane waren uitgenodigd op dit debat.

Morelle CAPOCHICHI
gynaecologe
Ik ben 43 jaar oud, echtgenote van Tchassaman en
moeder van 5 kinderen, waarvan 1 jongen van 17
jaar en vier meisjes.
Na mijn humaniora in 1998 te Bohicon, ben ik verder gaan studeren met een beurs van de staat aan
de Geneeskundige Faculteit te Calavi.
Na 7 jaar was ik afgestudeerd als huisarts. Ik heb
mijn eerste werk als huisarts opgenomen op 8 januari 2007 te Boko.
Na vijf jaar op deze post ben ik me gaan specialiseren in obstretische gynecologie gedurende 4 jaar,
3 jaar te Cotonou en 1 jaar in België, vooraleer in
2017 terug te keren naar Boko maar nu als gynaecologe.
Ik verlaat mijn huis ‘s morgens om 7 uur en ben 45
minuten later in Boko. Mijn werkdag begint met
het bezoek aan de ziekenhuiszalen, nadien ga ik
naar de consultatie. Gemiddeld doe ik 200 prenatale consultaties en een 90 tal keizersnedes per
maand.
Ik hou van mijn job en besteed er het grootste deel
van mijn tijd aan.
Ik werk 10 tot zelfs 11 uur per dag afhankelijk van
het aantal spoedgevallen, terwijl de officiele arbeidstijd bij ons – we zijn een ‘confession religieuse’ beperkt is tot 8 uur.
De meerderheid van de interventies en van de keizersnedes zijn geïmproviseerd, omdat de de zieken
zich pas heel laat aanmelden in het ziekenhuis bij
gebrek aan middelen om medikamenten te kopen.
Soms zijn er geprogrameerde interventies, zoals
bijvoorbeeld een vrouw met een baarmoedermyoom. Zij werd met succes geopereerd en verkeert
nu in uitstekende gezondheid.
Tegen 19 uur keer ik terug naar mijn familie om
aanwezig te zijn bij de huishoudelijke taken. Bij
mijn tweede bezigheid kan ik beroep doen op hulp
van een zogende moeder, die op de kinderen let
tijdens mijn afwezigheid en een jong meisje dat
op het kleinste past.
Ik wil de Stichting in het bijzonder bedanken voor
de versterking van het personeel en wens haar nog
een lang voortbestaan.

Pascale Van Assche
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Stichting Hubi & Vinciane in de kijker

Totebags en kussenslopen

Heel wat sympathisanten en vrijwilligers nemen zelf het initiatief om
onze Stichting in de kijker te zetten of een evenement te organiseren
ten voordele van de Stichting. Organiseert u binnenkort een actie en
wil u (een deel van) de opbrengst schenken, contacteer pascale@hubivinciane. Elke bijdrage, klein of groot, wordt zeer gewaardeerd.

Hubi & Vinciane loopt mee in de corrida van Leuven
Ook dit jaar nam Stichting Hubi & Vinciane deel aan de Corrida van
Leuven. Na de ontvangst en de groepsfoto, samen met ambassadrice
Kathleen Cools, liepen meer dan 240 lopers een parkoers van 4, 8 of 12
km door de koude en natte straten van Leuven. Niettemin, de sfeer zat
erin!
Na het lopen was er tijd voor de traditionele soep- en glühwein-bar, perfect voorbereid door Pol Van Mellaert en Brigitte Vandenbergh. Samen
met een enthousiast team van 30 vrijwilligers stonden ze in voor de verdeling van de rugnummers en voor de catering in de receptieruimte van
de Kinepolis. Bestuurders Hilde Coremans, Muriel Billiau en haar dochter
Pascaline boden in het winkeltje -annex tombola- o.a. de typisch Beninse kunstvoorwerpen aan. De muzikale omlijsting werd verzorgd door
de Jazzband ‘One for the Road’ van bestuurder Seppe Deckers.
De opbrengst van deze editie was schitterend. Meer dan 8,000 euro werd
gesponsord voor het project EQUIDEC – gelijke kansen bieden aan schoolgaande meisjes. Met het budget zal het beursprogramma verder worden
uitgebreid, zodat gemotiveerde meisjes uit de meest arme gezinnen hun
middelbare school succesvol kunnen doorlopen. Zo worden schooluniform, boeken en materiaal aangekocht. Bovendien wordt in elk college
een coach aangeduid die hen zal begeleiden.
Vanaf volgend jaar start voor de meisjes het project ‘ambassadrices malnutritie’, waarbij ze zelf ook meer betrokken worden bij de acties van de
Stichting. Dank aan de zeer talrijke lopers en hun supporters, en in het
bijzonder aan alle vrijwilligers en de muzikanten.
Nog eens een hele dikke merci !!

De jongerengroep van SHV heeft in het kader van de warmste week van Studio
Brussel totebags en kussenslopen voor de projecten van de Stichting Benin verkocht.
Na de succesvolle verkoop van de kussenslopen in 2017, besloten ze om deze
keer een stap verder te gaan en ook totebags aan te bieden die in Benin gemaakt
werden. Via de sociale media onderhield onze jongerengroep contact met de
plaatselijke handel waardoor ze zo de juiste stoffen en maten van de totebags voor
deze actie konden kiezen.
Gedurende twee weekends in december zetten ze een verkoopsstand op aan
het Martelarenplein in Leuven en aan de markt in Heverlee om deze daar te
verkopen. De verkoop van deze totebags was een echt succes ; meer dan 300 stuks,
waardoor de opbrengst 2650€ een stuk hoger lag dan in 2017! Met deze actie wil de
jongerengroep niet alleen de plaatselijke handel in Benin steunen (door de aankoop
van de totebags), met de opbrengst van de verkoop kan ook verder geïnvesteerd
worden in het scholenprogramma van SHV in de regio Borgou.
Pieter Laurens

Kathleen Cools

EEN GIFT VOOR
ONZE PROJECTEN?
Fiscaal attest
vlgs Art 145/33
§1,2° van het
Wetboek Inkomstenbelastingen 1992,
met een minimum
van 40 euro per
jaar.
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Hartelijk dank bij
voorbaat!

