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Van ‘droom met Benin’
naar ‘actie in Benin’

De Stichting Hubi & Vinciane Benin is de laatste jaren uitgebreid tot een team van negen personen: jonge geëngageerde professionals die de verschillende projecten van
het programma “Lutte contre Malnutrition” uitvoeren,
coördineren en beheren.
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Het nieuwe gebouw CIAP, “Centre d’Innov’Action de Parakou”, is afgewerkt: tegelijk ecologisch door de gebruikte lokale materialen, als vernieuwend door de toegepaste
innovatieve bouwtechnieken.
Het gebouw zal dienst doen als een opleidingscentrum,
voor en door experten van de Stichting en haar vele partners.
De burelen van het Hubi & Vicnciane-team en CIAP bevinden zich op het volgende adres:
Parakou Quartier Ladjifarani,
2ième von à droite
après le carrefour axe Béni Chic
en allant vers la clinique BAGUIDI

Corrida Leuven - zondag 29 december

Wil je in het kader van
De Warmste Week van Studio Brussel
een actie opzetten ten voordele
van de Stichting Hubi & Vinciane?
De Stichting is één van de geregistreerde
goede doelen van De Warmste Week.

Loop mee - kom supporteren - drink iets mee.
U bent welkom in Kinepolis vanaf 11 uur.

Registreer je actie via de website van de
Warmste Week.
https://dewarmsteweek.be/goede-doelen/stichting-hubi-en-vinciane

We kunnen ervan dromen, erover praten en de kleine lettertjes ontleden.
Uiteindelijk voldoet vooral de actie aan ons verlangen.
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Editoriaal
De winter staat voor de deur. We verwachten de
kersttijd, die mensen elk naar gezindte beleven. De
grondtoon is vrede. Bezinning ook over hoe we de
woelig wervelende wereld op de sporen houden. De
Stichting probeert daar haar bijdrage aan te leveren.
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Ceremonie van de inwijding van CIAP
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Wat opvalt in deze Nieuwsbrief is dat “dromen met
Benin” in toenemende mate vorm krijgt in concrete
acties. Het pas ingehuldigde Centre d’Innov’Action in
Parakou is een “atelier de construction”, dat de projecten opvolgt, maar ook nieuwe ideeën laat groeien
en ontwikkelen. Belangrijk is dat de lokale Beninse
partners en medewerkers van de Stichting het heft in
handen nemen. Getuige daarvan de originele naam
die ze voor het centrum hebben bedacht. Jargon is
omgebogen tot inspirerende aanschouwelijke taal.
Met voldoening blikken we terug op het voorbije
jaar. De Stichting neemt vaart. Ze mobiliseert meer
en meer mensen, in België en Benin, die geloven dat
we met vereende krachten vooruit geraken. De inzet van Mariam Traore, ‘ambassadrice malnutritie’,
werkt verbindend. Jongeren die bewust in de samenleving staan.
Zonder het engagement van medewerkers, vrijwilligers, sympathisanten en partners staat de Stichting
vandaag niet waar ze staat. Bijzonder erkentelijk
zijn we jegens alle donateurs. Zij geloven dat investeren in Benin geen druppel is op een hete plaat,
maar leidt tot tastbare verandering. In het begin is
het een mosterdzaadje. Gaandeweg groeit het uit
tot een boom. Het leven van mensen beter maken
is geen illusie.

De préfet van Borgou betuigde zijn erkentelijkheid
voor de vele realisaties van de Stichting. De Stichting Hubi & Vinciane is voor hem een belangrijke speler in de ontwikkeling van de regio Borgou.
Persoonlijk kent hij de Stichting al vele jaren, ook
door de contacten die hij vroeger had met oprichter Pieter Van Assche.

De muren zijn gemaakt met BTC, Brique de Terre
Compressée.
De kleur heeft de herkenbare authentieke rosbruine tint van de aarde.
Het plafond en de metalen deuren zijn gevuld met
gevlochten matten.

Aan u allen een bezonnen kerstijd en een rustige
overgang naar het nieuwe jaar gewenst.

Behalve de talrijke Beninse hoogwaardigheidsbekleders waren er ook veel Belgen aanwezig: Minister
van Staat Dr Réginald Moreels, de groep inleefreizigers, het team van Aquaponics en ook vier Belgische
geneeskundestudenten, op stage in de partnerziekenhuizen van de Stichting.

Prof. Dr. Marc Vervenne
Voorzitter Stichting Hubi & Vinciane
Ere-Rector KU Leuven

De binnenruimtes zijn modulair – met een ruime vergaderzaal, enkele blokken waar ondermeer kookdemonstraties kunnen worden gegeven, en een kleinere plek met een bibliotheek en een salon.
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Het publiek kreeg ook een schitterende demonstratie van de ‘dansende paarden’, een belangrijk onderdeel van de tradities van de Beninse
Koningen.

Bij een Beninse ceremonie horen ook dansers en
begeleidende tamtams.
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Intens emotierijk en indrukwekkend
Die woorden vatten misschien nog het best de inleefreis naar Benin samen.
Benin is een land in volle groei, met mensen die écht vooruit willen. Maar het sleurt een vreselijk slavenverleden met
zich mee en vecht elke dag tegen armoede, structurele tekorten, een grillige natuur, oude leefgewoontes, ….
Vanaf dag één ervaarde ik de meest uiteenlopende emoties.
Ik was ontroerd door de hartelijke ontvangst in schooltjes en dorpen, maar schrok van het gebrek aan schoolmateriaal
en de overbevolkte klassen.
Ik was gecharmeerd door de inventiviteit van de lokale bevolking om bv. met een lege plastic bidon, een touwtje en
een takje een hygiënisch systeem om handen te wassen te installeren. Of om met afgedankte zaken nieuwe spullen
te ontwerpen.
Ik was gechoqueerd door het tekort aan medicijnen en middelen in dispensaria en ziekenhuizen, maar bewonderde
de creativiteit waarmee artsen en verpleegkundigen er toch het beste van maakten.
Ik voelde me vrolijk toen ik een paar vrouwen sprak die met een aanstekelijk enthousiasme hun groentetuintje,
bananenboom of geitenkwekerij toonden. En blij toen ik een schoolmeisje hoorde vertellen hoe ze in de dorpen als
ambassadrice ondervoede kindjes bezoekt en samen met de dorpsoverste en haar coach zo’n gezin begeleidt naar een
betere voeding.
Ik was echt compleet van de kaart en gechoqueerd toen we de slavenroute volgden met al die vreselijke verhalen
over een toch niet zo ver verleden van misbruik, handel en mensonterende toestanden. Hoe kunnen mensen elkaar
zo iets aan doen?
Ik voelde ontzag voor de voodoo-godsdienst die helemaal anders is dan hoe wij er in het westen over denken. Voodoo
verbindt mensen en behandelt misdaden en tegenslagen op een erg bijgelovige maar vaak ook wijze, verbindende
manier.
Ik ergerde me aan enkele mannen die luierden terwijl hun vrouw aan t werk was. En aan het feit dat meisjes uitgestoten worden na een bevalling die verkeerd afloopt, of na een verkrachting. Qua vrouwen- en kinderrechten moet
hier nog heel heel veel gebeuren.
Ik voelde medelijden met de kinderen (meestal meisjes) die langs de weg spullen staan te verkopen ipv naar school
te gaan.
Ik ben blank en voelde me enkel daardoor rijk en verwend. Maar anders dan in andere Afrikaanse landen, werden
we hier nooit achterna geroepen om dingen te kopen of te geven. En anders dan bij ons, in België, lachen de mensen
vrolijk en zijn ze, in hun armoede of tegenslagen, solidair.
Ik voelde me vereerd toen we een plaatselijke koning in zijn koninklijke hut mochten bezoeken. Benin is een republiek met een president, maar de lokale koningen hebben blijkbaar nog altijd invloed.
Ik was aangenaam verrast door de moderne kunst die we in een paar musea zagen. En het enthousiasme waarmee we
langs de verschillende kunstwerken werden rondgeleid.
Ik was onder de indruk van de weelderige natuur: overal was heel veel groen. Maar dat kwam omdat we op t einde
van t regenseizoen Benin bezochten, werd ons verteld: “Binnenkort is alles dor en bruin”. Maar toch....waarom is hier
niet meer landbouw?
Ik genoot van samen dansen en zingen, zowel in schooltjes als in een heuse dancing.
Ik bewonderde de mensen van de Stichting (het lokale en het Belgische team) voor de vastberadenheid en de enorme
werkkracht waarmee ze zich elke dag volop smijten in een verbetering van de projecten.
Deze reis was een onderdompeling in een verrassende cultuur van een heel fier volk. Een onderdompeling in mooie
projecten en initiatieven, een onderdompeling in warm menselijke verhalen, soms verhalen van vallen en opstaan
maar altijd getuigend van een wil om vooruit te komen.
Benin heeft voor altijd een warme plek in mijn hart.
Lea Van Hoeymissen

Interview met MARIAM TRAORE, schoolmeisje
en ambassadrice malnutritie
MARIAM TRAORE is 18 jaar en woont in Boko. Ze
volgt het voorlaatste jaar van de wetenschappelijke richting van het middelbaar onderwijs. Maar
in het weekend en tijdens sommige namiddagen
bezoekt ze families in haar omgeving om hen het
belang van evenwichtige voeding uit te leggen.
Mariam is één van de zes ambassadrices van haar
school. Tijdens elk bezoek in een gezin meet ze,
met een gekleurd lintmetertje, de bovenarm van
elk kind tussen 0 en 5 jaar: “Als de armomtrek in
de rode zone zit, verwittig ik mijn coach zodat
die de ouders kan overtuigen om op consultatie
in een plaatselijk medisch centrum te gaan. Als
de armomtrek in de oranje zone ligt, probeer
ik de ouders te overtuigen om hun kind anders
te voeden. Samen met de voedingsspecialisten
van de Stichting produceren we zelf een verrijkt
meel en dat bieden we dan aan. Maar zelfs als de
meting buiten de gevarenzone ligt, vertel ik ouders over het belang van evenwichtige voeding.
Daarin zijn, naast granen ook groenten, fruit en
proteïnen essentieel.”
Mariam probeert ook vrouwen te overtuigen om
kooksessies en voedingscursussen te volgen. Die
worden in de dorpen gegeven door lokale mensen
die een opleiding kregen in het innovatiecentrum
CIAP van de Stichting Hubi en Vinciane.
Wat is voor haar het meest emotionele aan haar
werk als malnutritie-ambassadrice?
“ Ik vind het vreselijk als babies of kindjes wenen
terwijl ik hun bovenarm meet. Het herinnert hen
aan de vaccinaties die ze ooit kregen. Of ze zijn
gewoon bang van het kleurige meetlint. Ik moet
dan altijd heel uitgebreid de tijd nemen om hen
te kalmeren en te sussen.”
Zijn alle ouders bereid om hun kinderen te laten controleren door (en om te luisteren naar)
een meisje van 18?
“ Nee, natuurlijk niet. Er zijn er altijd die weigeren. Ik meld dat dan aan mijn coach en die
gaat praten met de dorpsoverste of met andere
dorpsgenoten die hen dan proberen te overtuigen. Maar er zijn gelukkig ook veel moeders die
dankbaar zijn omdat ze hopen dat ik hun kind
sterker kan maken.”
Waarom wou Mariam eigenlijk ambassadrice
worden?
“Omdat ik mijn volk wil helpen. Ik hoop ook ooit
zelf dokter te worden. Dit is daar al een beetje
een voorbereiding op. En - als ik heel eerlijk ben
- ook omdat ik, als ambassadrice, elke dag van
de Stichting een ontbijt krijg, als tegenprestatie
voor mijn engagement in de strijd tegen ondervoeding.”

De Vicaire Général van het aartsbisdom, père
Erneste, zegende het nieuwe gebouw CIAP in.

De eerste opleiding die doorging in CIAP was de
techniek van Aquaponics: een combinatie van visteelt en groentekweek. Er werden acht diploma’s
uitgereikt.

“Maar écht: het belangrijkste is dat het me blij
maakt dat ik mee kan helpen om de kinderen van
mijn gemeenschap een betere gezondheid en dus
ook betere kansen te geven”
Lea Van Hoeymissen
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Stichting Hubi & Vinciane in de kijker
Cadeau & Kerstmarkt Zoersel
Ook dit jaar stond de Stichting Hubi &
Vinciane met een verkoopsstand op de
Cadeau & Kerstmarkt in Zoersel: op zaterdag 7 en zondag 8 december 2019.

We stand up for Hubi & Vinciane Sup for life 2019 (Stand Up Paddle)
Op 21 december gaan peddelsurfers te
water op de Watersportbaan in Gent.
Sportievelingen betwisten dan op hun
surfplank met een lange peddel de finale
van de Belgian SUP tour wedstrijden. Ook recreanten zijn welkom: check www.
supforlife.be. In het kader van Music for Life koos de organisatie voor de Stichting Hubi & Vinciane als goed doel voor hun actie.

Proficiat aan Heidi en Benoît
Heidi en Benoît Vanhecke-Simons vierden hun 25-jaar huwelijk en suggereerden een gift aan de Stichting als cadeautip voor de genodigden van hun feest. Hartelijk dank
en oprechte gelukwensen!
WMH KLEDINGBAKKEN IN JE BUURT
Breng kleding en schoenen die je niet
meer nodig hebt naar de rode “WMH Kledingbakken” in je buurt. Wereldmissiehulp is een christelijke non-profitorganisatie die via het inzamelen van kleding
mensen in nood helpt. Een deel van de
kleding wordt verkocht en met de opbrengst steunt Wereldmissiehulp projecten over de hele wereld, zoals de projecten van de Stichting Hubi & Vinciane
in Benin.

Gemeenten steunen stagiairs
De Stichting dankt van harte de gemeente Beersel voor hun geldelijke
steun in het kader van de stage van Zoe Matton. Ook de gemeente Schilde
stuurde stagiaire geneeskundestudent Jolien Van de Wijer naar Benin met
een bijdrage voor het malnutritie project.
De Stichting op Waregem Koerse
Waregem Koerse bood een 8-tal bedrijven de kans om te racen voor het goede doel tijdens de Pro Am Horse Race
for Charity. Voor deze nieuwe drafren
met dubbele sulky koos Picobello Renting ‘Feesten in stijl’ uit Roeselare de
Stichting als partner. Het team behaalde een mooie 6e plaats en verzamelde een geldsom ten gunste van onze
projecten.
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Het duo-legaat, een interessante formule...
Bij de uitvoering van een testament verdwijnt er een flinke hap in de zakken van de fiscus.
In sommige gevallen krijgt tot 65% van de erfenis een andere bestemming.
Misschien wil u het liever anders? Dat kan! De wet voorziet in de mogelijkheid van een
duo-legaat. Hiermee kunt u een deel van uw vermogen aan de Stichting Hubi & Vinciane
geven en tegelijk uw eigen erfgenamen bevoordelen.
Wat is een duo-legaat?
Het duo-legaat is een testament waarin u stelt dat persoon x (zus, neef, kennis enz.) een
legaat ontvangt, vrij van successierechten, op voorwaarde dat de Stichting Hubi & Vinciane (het goede doel dat ook een deel ontvangt) de last tot betaling van het successierecht
overneemt.
Drie voorwaarden
Een
•
•
•

duo-legaat moet aan drie voorwaarden voldoen:
u stelt een testament op
u geeft een legaat ten voordele van één of meerdere personen
u geeft een tweede legaat aan de Stichting Hubi & Vinciane, die verplicht is de successierechten op het eerste legaat te betalen. Het eerste legaat is dus vrij van successierechten.

Het voordeel van het duo-legaat ligt in het verschil van successierechten die een privé-persoon (tot 65%) tegenover een vzw (8,8%) betaalt. Hoe hoog de successierechten oplopen,
hangt af van het bedrag van de erfenis en van de aard van familieverwantschap.

Wereldse Zondag
Een eetdag georganiseerd door de
Jeugdwerking van de Stichting
Met een twintigtal jongeren waren we op
zondag 6 oktober.
Om het Wereldcafé een Benins sfeertje
te geven lieten we kleurige vlaggetjes en
placemats maken in Parakou.
Met de hulp van Elisa maakten we 2 heerlijk Afrikaanse sausjes om te serveren met
de kippenbillen, aangeboden door Herman
Van Gramberen, de vriendelijke beenhouwer uit Boutersem.
Zowel ’s middags als ‘s avonds zaten alle
tafeltjes van het Wereldcafé vol. In totaal
hebben we 120 gasten mogen ontvangen.
De opbrengst van een mooi bedrag van bijna 1.500 euro.

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!

