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Afscheid van Marc Vervenne   
Welkom aan de nieuwe voorzitter Gilles de Kerchove
Op 31 december 2021 droeg Marc Vervenne de voorzittersfakkel 
van Stichting Hubi & Vinciane over aan Gilles de Kerchove.

Marc Vervenne was voorzitter van onze organisatie sinds 2014. 
En dat heeft hij op een schitterende manier gedaan. We zul-
len zijn gedrevenheid, zijn enthousiasme en zijn geloof in onze 
werking missen. Het is dan ook met grote erkentelijkheid en 
dankbaarheid dat het bestuur hem tot erevoorzitter benoemt.

Marc Vervenne zou Marc Vervenne niet zijn als hij niet eerst zijn 
opvolging verzekerd wilde zien alvorens zijn voorzitterschap af 
te sluiten. En ook daar is hij in geslaagd. Met Gilles de Kercho-
ve hebben we immers een meer dan waardige opvolger die het 
voorzitterschap van de Stichting op 1 januari 2022 overnam.

We laten jullie graag met onze nieuwe voorzitter kennismaken. 
De rode draad doorheen zijn hele professionele loopbaan was 
zijn passie voor de res publica, het algemeen belang.

Gilles de Kerckhove startte zijn carrière 
als assistent grondwettelijk en adminis-
tratief recht aan de UCL. In 1986 werd 
hij secretaris van de Waalse regering om 
nadien de stap te maken naar het fede-
rale niveau als kabinetschef van Melchior 
Wathelet (senior), die achtereenvolgens 
vice-premier en minister van Justitie, 
Middenstand, Economie en Defensie was.

In 1995 startte Gilles de Kerckhove als 
ambtenaar bij de Europese Commissie (DG Concurrentie). Ver-
volgens werd hij directeur bij de Ministerraad van de Europese 
Unie, belast met Justitie en Binnenlandse Zaken. De laatste 14 
jaren was hij Europees Coördinator van de strijd tegen het ter-
rorisme.

Gilles de Kerchove heeft een passie voor internationale betrek-
kingen. Dat bleek al tijdens zijn studies. Hij studeerde rechten 
in de Verenigde Staten. Later, als Europees Coördinator, reisde 
hij heel vaak, vooral dan in Afrika.

Hij heeft ook veel publicaties op zijn naam staan en doceert nog 
regelmatig aan de UCL, ULB, USL en het Europacollege.

En zelfs met een dergelijke drukke agenda zoekt hij nog de tijd 
om aan zijn conditie te werken door te tennissen, te joggen of 
te skiën. Zelfs parachutespringen en deltavliegen heeft hij op 
zijn sportief palmares staan.

Gilles de Kerckhove had al lang het plan opgevat om na zijn pen-
sioen te investeren in een ontwikkelingsorganisatie. Melchior 
Wathelet junior, zoon van…en bestuurder van onze Stichting, 
sprak Gilles aan over onze Stichting. Na verschillende gesprek-
ken met Marc Vervenne en Pascale Van Assche stemde hij er 
uiteindelijk mee in om het voorzitterschap van de Stichting op 
zich te nemen.

Zijn ervaring en enthousiasme zullen ongetwijfeld bijdragen aan 
de groei van onze Stichting.

Op de jaarwisseling namen we dankbaar afscheid van Marc Ver-
venne, onze vroegere voorzitter, en verwelkomden we Gilles de 
Kerchove, onze nieuwe voorzitter.

Op donderdag 24 maart vierden we de voorzitterswissel tijdens 
een academische zitting in de Promotiezaal van de KU Leuven 
en zetten we onze oude én nieuwe voorzitter uitgebreid in de 
bloemetjes

Voor het afscheidswoord van Marc Vervenne en de reacties en 
dankwoorden van enkele van onze bestuurders, verwijzen we 
jullie graag naar onze website.

Orthopedische missie van het Heilig Hartziekenhuis Leuven
Van 27 november tot 5 december 2021 ging een team specialis-
ten van het Heilig Hartziekenhuis in Leuven op missie naar Ben-
in. In het hospitaal Saint-Jean-de-Dieu in Boko, in de regio van 
Borgou, opereerden ze  kinderen met ernstige misvormingen en 
leerden ze het lokale medische team specifieke vaardigheden 
en technieken aan.

Het team bestond uit vijf personen: Dr. Tom Mulier en Dr. Bart 
Van Poppel, orthopedisch chirurgen, Dr Dirk Van der Donckt  en 
Dr Melissa Esteves, anesthesisten, en Tatiana Lurquin, adjunct 
hoofdverpleegkundige en postoperatief verpleegkundige. Ze 
werkten er samen met Dr Yves Aloukoutou, diensthoofd chirur-
gie en het lokale team van anesthesisten, verpleegkundigen, ki-
nesisten en bandagisten.

Voorbereiding van de missie

De voorbereiding van de missie startte al enkele maanden voor 
de aankomst van het Belgische team. Meer dan 120 kinderen 
uit de omliggende broussedorpen kwamen op gratis consultatie 
naar het ziekenhuis en werden een eerste maal gescreend. De 
RX foto’s en de relevante informatie van de verschillende casus-
sen werden naar België gestuurd. Na overleg via videoconferen-
tie tussen het Belgische en het Beninse team werden uiteinde-
lijk 46 kinderen weerhouden.

Ter plaatse
Beide teams gingen onmiddellijk samen aan de slag.

Consultaties
Van de 46 kinderen werden er 21 geselecteerd en ingepland voor 
een operatie. Na een preoperatief bilan en een preanesthesie 
controle kwamen 19 kinderen in aanmerking voor een operatie. 
Zonder de financiële tussenkomst van de missie zou een opera-
tie voor die kinderen niet haalbaar zijn.  

Interventies

Uiteindelijk kon het team 17 kinderen opereren. Sommige van 
hen hadden misvormingen aan beide ledematen zodat er in to-
taal 20 operaties nodig waren. Hoewel de stroom verschillende 
keren uitviel en de beademingsmachine geen parameters aan-
gaf - wat het werk van de artsen bemoeilijkte - verliepen de 
interventies zelf zonder verdere noemenswaardige problemen. 

De samenwerking tussen beide teams was heel goed en er werd 
heel wat relevante kennis uitgewisseld. 

Ook de postoperatieve opvolging verliep heel vlot.  Alle pati-
enten werden op de laatste dag uitvoerig gecontroleerd en er 
werden nauwkeurige instructies en adviezen gegeven voor de 
follow-up.

Nazorg

De kinderen zullen in totaal zes weken in het ziekenhuis moeten 
verblijven om de verbanden en de gipsen regelmatig te kunnen 
controleren en te vernieuwen. 

Voor sommige families zijn de operatie zelf en de nazorg met 
het lange verblijf in het hospitaal niet betaalbaar. Onze Stich-
ting zal de nodige middelen voorzien opdat alle kinderen een  
degelijke nazorg kunnen krijgen in het hospitaal. Het risico op 
infecties is immers heel groot als ze te vroeg naar huis zouden 
gaan. 

Op onze website kun je lezen hoe de verschillende deelnemers 
de missie ervaren hebben en erop terugblikken.
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Editoriaal Studenten geneeskunde blikken terug 
op hun buitenlandse stage in Benin
Al verschillende jaren faciliteren wij als Stichting stages voor studenten van verschillende disciplines. We 
helpen hen bij de voorbereiding van hun stage-aanvraag, leggen de nodige contacten, ondersteunen hen bij 
de organisatie van het vervoer en nemen hen – als we zelf daar zijn – mee op sleeptouw tijdens onze bezoeken 
aan onze projecten. We investeerden er recent nog in logies zodat de studenten-stagairs er een veilig en 
hygiënisch onderkomen hebben. 

Van oktober tot december 2021 liepen Dario Coppers, Joris De Moor en Ruth Amant, drie studenten 
geneeskunde, stage in de hospitalen Saint-Martin van Papané en Saint-Jean-de-Dieu van Boko. Zij blikken 
terug op die onvergetelijke ervaring. 

Dario Coppers 
Als 3e master student geneeskunde aan de KU Leu-
ven/ KMS kreeg ik de kans om gedurende drie maan-
den stage te doen in Benin. Het was een enorm be-
langrijke ervaring voor zowel mijn persoonlijke als 
mijn professionele ontwikkeling.

Benin is een vrij onbekend land voor de meeste men-
sen, al heeft het land enorm veel te bieden. Het is 
een land dat vroeger tot één van de armste landen 
in West-Afrika behoorde. Ondertussen maakt het 
een zeer positieve ontwikkeling door. Desalniettemin 
kwam ik tijdens mijn stage dagelijks schrijnende toe-
standen tegen. Van de sociale zekerheid die wij hier 
in België kennen, is er absoluut geen sprake in Benin. 

Het gebrek aan financiële middelen en opleiding wa-
ren de allereerste dingen die me opvielen. Als de pa-
tiënten geen geld hadden voor de behandeling - het 
ging dan vaak maar over enkele euro’s -, werden ze 
niet behandeld en dat ongeacht de urgentiegraad. 
Eerst moest de behandeling betaald worden.  

Verder is er ook een gebrek aan middelen en artsen 
in het ziekenhuis. Desondanks slaagden de Beniners 
er toch in om de patiënten goed te verzorgen. Het 
gezegde ‘roeien met de riemen die we hebben’ is een 
mooie verwoording van hoe een ziekenhuis in Benin 

Ruth Amant
Ik rond in juli mijn opleiding geneeskunde af en zou 
dan graag specialiseren in interne geneeskunde.

Zoals zovelen droomde ik er als kind al van om later 
als arts in het buitenland aan de slag te gaan. Om 
die reden wilde ik dan ook graag mijn buitenlandse 
stage in een Afrikaans land doen. Ik was vooral heel 
benieuwd naar het leven daar in de ziekenhuizen. 

Wat zou er hetzelfde zijn?  
En wat zou er verschillend zijn? 

Ik kijk met een heel warm gevoel terug naar mijn 
drie maanden stage gynaecologie en pediatrie in de 
ziekenhuizen van Boko en Papané. Niet alleen heb ik 
er veel geleerd over de ziektebeelden, maar ook over 
de uitdagingen voor de mensen daar en de manier 

werkt.  Ik leerde bijvoorbeeld enorm veel bij van hun 
creativiteit, iets wat ik later zeker in mijn beroep zal 
kunnen gebruiken.  

Op persoonlijk vlak was deze buitenlandse stage ook 
een heel leerrijke ervaring. Hoe moeilijk de Beniners 
het financieel ook hebben, ze blijven altijd hun vrien-
delijke zelf. Zij zijn zo gelukkig met de kleine zaken 
in het leven. Zaken die wij als ‘gewoon’ beschouwen 
en die maken dat wij veel meer nodig hebben om 
gelukkig te zijn. 

Joris De Moor
Ik ben ontzettend dankbaar dat ik als 3de master 
student geneeskunde de kans heb gekregen om ken-
nis te maken met de gezondheidszorg en de mensen 
in Benin. Op geneeskundig vlak heb ik in het hôpi-
tal Saint-Martin de Papané onder meer bevallingen 
meegedaan met dr. Kouthon en echografietechnieken 
geleerd van Dine (zie foto). 

Op persoonlijk vlak heb ik de Beninse cultuur en men-
taliteit enorm geapprecieerd. Al onze Beninse colle-
ga’s waren prachtige mensen. Ik denk nog vaak terug 
aan deze geweldige tijd, en zou in de toekomst zeker 
nog eens terug willen keren.

waarop zij hun gezondheidszorg organiseren. De on-
macht en de ongelijkheid in de ziekenhuizen heb-
ben me erg geraakt. 

Als toerist had ik dat nooit zo kunnen ervaren. Ik ben 
er dan ook erg dankbaar voor dat ik de kans gekregen 
heb om als stagiaire naar Benin te gaan zodat ik ook 
de andere, niet toeristische, kant van het land en de 
Beniners heb kunnen leren kennen.

Samen met de andere stagiairs werden we telkens erg 
warm onthaald in de  ziekenhuizen. En we hadden 
een hele fijne samenwerking met de verpleging en 
met de artsen.  

Het was een enorm mooie en unieke ervaring om op 
die manier het gastvrije en warme hart van Benin 
te leren kennen!

De inspiratie voor mijn eerste editoriaal 
vind ik in de verschillende gevoelens die mij 
nu overvallen. 

In de eerste plaats ben ik bedroefd. Be-
droefd omdat ik, daags voor mijn vertrek 
naar Benin, vernam dat Piet Van Assche, 
de oprichter van de Stichting is overleden. 
De dankbaarheid die onze Beninse vrienden 
aan zijn dochter Pascale betuigden, was het 
mooist mogelijke eerbetoon aan die grote 
man die de immense pijn van het verlies van 
zijn dochter Vinciane omzette in een edel-
moedig humanitair project. 

Verder ben ik dankbaar. Dankbaar ten aan-
zien van Marc Vervenne die ik mag opvolgen 
als voorzitter van de Raad van Bestuur. Marc 
heeft de Stichting de afgelopen 8 jaar met 
veel energie en kundigheid geleid. 

Ik ben ook enthousiast om samen met alle 
vrijwilligers van de Stichting bij te dragen 
aan de formidabele projecten die we in de 
provincie Borgou ontwikkelen. 

Op de academische zitting van 24 maart zal 
ik mijn eerste indrukken van de voorbije in-
leefreis met u delen. Ik kan alleen maar zeg-
gen dat ik onder de indruk was van de ver-
scheidenheid, de creativiteit en de doeltref-
fendheid van de door de Stichting gesteunde 
projecten. Zij passen perfect in de geest van 
partnerschap die tijdens de laatste top van 
de Europese en Afrikaanse Unie opnieuw be-
vestigd werd. Zij zijn het resultaat van uw 
gulle bijdragen en vooral van het harde werk 
van het formidabele team van Hubi & Vinci-
ane onder leiding van Marcienne Houenou in 
Parakou. 

Onze projecten ondersteunen de Benin-
se autoriteiten om de talrijke uitdagingen 
waarmee dit prachtige land geconfronteerd 
wordt aan te gaan: uitdagingen op het vlak 
van voedsel, klimaat, demografie, gezond-
heid en veiligheid die door de oorlog in Oek-
raïne helaas nog groter zullen worden.

Gilles de Kerchove

Voorzitter van de Stichting Hubi & Vinciane



STICHTING HUBI & VINCIANE WWW.HUBI-VINCIANE.BE          2022 - 1          3

Maak kennis met Albert Tori, 
een succesvolle landbouwer
Albert Tori, boer op zijn boerderij in Sirarou in de 
gemeente N’Dali.

Kun je jezelf even voorstellen? En hoe heb je 
de Stichting leren kennen? 
Mijn naam is Albert Tori. Ik ben landbouwer en ik 
woon in Sirarou, een dorp in de buurt van N’Dali. 
Ik heb de Stichting in 2016 leren kennen. In die 
tijd woonde ik samen met andere dorpelingen en-
kele van hun trainingen over sojateelt bij. Dank-
zij die opleidingen heeft ons dorp nu een van de 
meest succesvolle sojateelten in de regio.

En hebben de landbouwkundigen van de Stich-
ting je sindsdien nog gesteund? 
Ja, zeker en vast. Het is aan hen te danken dat ik 
mij niet heb beperkt tot het verbouwen van maïs 
en soja. Ze hebben me geleerd hoe ik verschillen-
de gewassen kan verbouwen. En aangezien ik een 
groot stuk land heb van ongeveer 20 hectare, ad-
viseerden ze me om te kiezen voor geïntegreerde 
landbouw. En dat is precies wat ik nu doe: fruit- 
en groenteteelt combineren met veeteelt. Ik heb 
nu ongeveer 100 stuks pluimvee (kippen, hanen, 
eenden en parelhoenders) en ongeveer 50 geiten, 
schapen en runderen. Ik heb verschillende fruit-
bomen en ik heb zelfs een dertigtal bijenkorven, 
waardoor ik sinds drie jaar honing kan verkopen 
in het dorp.

En hoe ondersteunen de landbouwkundigen je 
concreet?
Ze komen hier zeer regelmatig. Ze vertellen me 
bijvoorbeeld hoe ik voor mijn dieren moet zorgen 
en hoe ik kan voorkomen dat ze ziek worden. Zij 
tonen mij ook welke planten ik kan gebruiken om 
hen te voeden en hoe ik de gewassen kan bemes-
ten met hun uitwerpselen. 
Met hun steun probeer ik zo veel mogelijk te 
evolueren naar agro-ecologie: milieuvriendelijk 
werken in combinatie met een zo goed mogelijke 
opbrengst tegen de laagst mogelijke kosten. 

En heb je al een verschil in inkomen gemerkt?
Ja, ik heb veel minder financiële problemen nu. 
Met de opbrengst van de verkoop van eieren, ha-
nen en parelhoenders kan ik de dagelijkse uit-
gaven en het schoolgeld betalen. En als iemand 
ziek is, verkoop ik een geit of een schaap of wat 
honing om de dokters- en ziekenhuiskosten te 
dekken.

En wat zijn je plannen voor de toekomst? 
Ik zal zeker doorgaan met geïntegreerde land-
bouw. Mijn dorpsgenoten komen nu regelmatig 
bij mij voor advies. Ik heb nu een van de meest 
winstgevende boerderijen in het dorp.

En hoe kan de Stichting u verder ondersteunen? 
Ik heb al veel steun gekregen van de Stichting, 
maar wat voor mij een groot probleem blijft, is 
het gebrek aan water. Ik heb een put geboord, 
maar tijdens het droogseizoen is er geen water. 
We moeten dan vier kilometer lopen met flessen 
van 25 liter om water te kopen. 
Ik zou ook graag meer opleidingen volgen, bij-
voorbeeld over het fokken van konijnen. Op dit 
moment heb ik daar de vaardigheden niet voor. 

Voorlopig red ik het met mijn eigen middelen en 
de steun van de Stichting Hubi & Vinciane, maar 
ik sta open voor elke andere steun. 

Het maandverbandenproject  
Alle meisjes altijd naar school !
Het project ‘maandverbanden’ loopt in zes lagere 
scholen. Met het project willen we evoor zorgen 
dat meisjes niet meer spijbelen en thuis blijven 
omdat ze hun maandstonden hebben. Doel is dat 
ze gewoon vijf dagen per week naar school blijven 
gaan net zoals hun mannelijke klasgenootjes. Het 
project is een initiatief in partnerschap met de 
Stichting Claudine Talon, de FCT. FCT verdeelt 
niet alleen herbruikbare maandverbanden, maar 
verzorgt ook sensibiliseringsacties en opleidingen. 
In totaal hebben we 500 zakjes met telkens 
vier maandverbanden aangekocht bij de FCT en 
verdeeld over de zes scholen.

Marcienne Houénou, directeur van onze Stichting 
in Benin, legt uit waarom het project zo belangrijk 
is : 
“Vandaag zijn er meisjes van het vierde leerjaar 
van de lagere school die al menstrueren. Zij 
schrikken daar van en voelen zich beschaamd 
omdat er dan soms vlekken op hun kleding zitten. 
Om dat te vermijden en ook omdat andere 
kinderen hen soms uitlachen, komen ze tijdens hun 
menstruatieperiode niet naar school. Zo blijven 
ze iedere maand telkens ongeveer vier dagen 
tot een week thuis. Hun schoolresultaten lijden 
daar natuurlijk onder en vaak stoppen die meisjes 
dan ook gewoon met school. Om die ketting te 
doorbreken, heeft Rotary mee de schouders gezet 
onder het maandverbandenproject.”

Ieder zakje bevat vier maandverbanden, voldoende 
voor één dag. Na school wassen de meisjes de 
maandverbanden uit zodat ze ze de volgende dag 
opnieuw kunnen gebruiken.

Tijdens de sensibiliseringsacties leggen we het 
belang van het project uit aan het onderwijzend 
personeel en aan de oudervereniging. We vragen 
ook aan de moeders om hun dochters te helpen 
en bij te staan in deze belangrijke fase van hun 
leven. Ook leggen we de berekening van de 
menstruatiecyclus uit. Via demonstraties tonen we 
hoe ze de maandverbanden moeten wassen en hoe 
ze ze moeten dragen om vlekken te voorkomen. 
De moeders en hun dochters zijn in ieder geval 
blij dat de Rotary Foundation en de gemeenten 
Mechelen en Bierbeek dankzij hun financiering 
het maandverbandenproject hebben mogelijk 
gemaakt.

Met het hospitaal Saint-Jean-de-Dieu in Boko wer-
ken we bijna veertig jaar intensief samen. Patiën-
ten kunnen er terecht voor verschillende diensten 
waaronder inwendige geneeskunde, pediatrie, 
beeldvorming, chirurgie en gynaecologie. 

Die laatste afdeling barst uit zijn voegen. Op vier 
jaar tijd verdubbelde het aantal bevallingen van 
1229 naar 2447 en het aantal consultaties van 2500 
naar 5500. Het aantal hospitalisaties steeg van 
1490 naar 3862. 

Vandaag werken er in die afdeling twee gynaecolo-
gen, drie huisartsen, dertien gediplomeerde vroed-
vrouwen, zes verpleegsters en acht zorgkundigen. 
Ze beschikken er over een verloskamer met drie 
tafels, een arbeidskamer met twee tafels, een ur-
gentiezaal, twee zalen met telkens tien bedden en 
twee consultatieruimtes.

Gemiddeld zijn er 35 vrouwen tegelijkertijd ge-
hospitaliseerd terwijl er maar 22 bedden zijn. Dat 
maakt dat men de vrouwen moet laten plaatsne-
men op bedden in de gang of buiten onder het af-
dak. Het personeel moet dus niet alleen de urgente 
bevallingen in goede banen leiden – voor gewone 
bevallingen komt men niet naar het hospitaal - , 
maar tegelijkertijd ook op zoek gaan naar bedden 
in andere diensten.

Dat kan uiteraard niet verder zo. Vandaar dat wij 
samen met de eigenaar van het hospitaal (het 

Een nieuwe kraamafdeling voor het 
hospitaal Saint-Jean-de-Dieu in Boko

aartsbisdom van Parakou) en op vraag van de di-
rectie van het hospitaal het grootse plan opgevat 
hebben om een nieuwe afdeling te bouwen met 
een capaciteit van 100 bedden waar zowel de gy-
naecologische verloskunde, de neonatologie en de 
gynaecologische chirurgie gehuisvest zouden kun-
nen worden. 

Het budget bedraagt 120 000 euro. Als we de finan-
ciering geregeld krijgen, starten de werken nog in 
de loop van dit jaar. Schenkingen voor dit mooie 
project zijn uiteraard altijd welkom. 
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EEN GIFT VOOR  
ONZE PROJECTEN?

Door een storting  
op rekening  
BE14 7865 8929 4683

Fiscaal attest volgens  
Art 145/33 §1,2° van het  
Wetboek Inkomsten-
belastingen 1992,  
met een minimum  
van 40 euro per jaar. 

JSR Life Sciences doneert 150 dozen voor gekoeld 
medisch transport. Onze hospitalen in Benin zijn 
er erg blij mee. Dankzij die koelboxen kunnen ze 
nu het bloed van donoren op een correcte manier 
stockeren en transporteren.  In de video op onze 
website zie je de reactie van de verantwoordelijke 
van het labo van het hospitaal Saint Martin in 
Papané en de voorzitter van de bloeddonoren in Parakou.

Dozen voor gekoeld medisch transport

Machteld Cuyt, ambassadeur van onze Stichting, 
bracht eind december 2021 een bezoek aan ons 
team in Parakou in Benin. Ze was onder de indruk 
van het kantoor, het CIAP (Centre d’Innov’Action 
de Parakou) - ze had het nieuwe gebouw nog niet 
eerder gezien – en van het aquaponics systeem dat 
daar staat. 

Ze ging ook samen met een delegatie van ons team naar het hospitaal Saint-
Jean-de-Dieu in Boko. Dankzij Machteld werd er immers al heel wat materiaal 
geschonken aan onze hospitalen – zij wilde dan ook graag met eigen ogen 
zien hoe het gebruikt wordt. Ze besprak ook met de artsen ter plaatse welk 
materiaal ze nog nodig hebben en waar wij dus zouden kunnen bij helpen.

Machteld Cuyt op bezoek in Benin

Voor de vijfde maal op rij organiseert onze partner Le 5e monde de ‘Run 
for Boko’ in Benin, een fundraising activiteit ten voordele van de hospitalen 
Saint-Martin in Papané en Saint-Jean-de-Dieu in Boko. 

Deelnemers aan de ‘Run for Boko’ organiseren zelf allerlei activiteiten en 
laten zich sponsoren.  Met de opbrengst kunnen de hospitalen nieuw medisch 
materiaal aankopen. 

Vijftien sportievelingen vertrekken in april 2022 naar Benin. Vertrekpunt van 
de ‘run’ is het hospitaal Saint-Martin in Papané. Van daar stappen zij in vier 
dagen maar liefst 80 km helemaal tot aan het hospitaal Saint-Jean-de-Dieu 
in Boko. Een niet te onderschatten onderneming bij temperaturen van om en 
bij de 30°C. 

Dankzij het bedrijf Partenamut kan het team van ‘Run for Boko’ alvast een 
zeer mooi cadeau meenemen naar Benin. Partenamut schenkt maar liefst 70 
babyweegschalen en 420 afkolftoestellen! De hospitalen zullen die niet alleen 
ter plaatse inzetten, maar ook in de lokale medische centra die zij beheren.

Jean-Marc Dumont, deelnemer aan de “Run for 
Boko” en werkzaam bij Partenamut, heeft er samen 
met zijn collega’s van Run for Boko voor gezorgd 
dat alles netjes en veilig ingepakt werd (ziehier 
een foto van de inpakkers). WereldMissieHulp 
zal ervoor zorgen dat het materiaal in januari of 
februari verscheept wordt zodat het zeker vòòr 
april in de hospitalen is.

Een welgemeende dankjewel voor Partenamut én voor Le 5e monde!

Run for Boko en Partenamut

Dankzij jullie inspanningen bracht onze challenge ‘Bijbenen voor Benin 
2021’ maar liefst 15 000 euro op! Genoeg voor twee volledig geïnstalleerde 
en geïrrigeerde gemeenschappelijke groentetuinen. We haalden iets minder 
kilometers als vorig jaar, maar toch geraakten we in Parakou in Benin. De 
actie was dus een groot succes!

En we doen verder… want DCLA besliste om op 27 maart 2022 een lentecorrida 
te organiseren in Leuven in plaats van de eindejaarscorrida. Stichting Hubi & 
Vinciane is net zoals de voorgaande jaren van de partij. Hopelijk kunnen we 
opnieuw op jullie sportiviteit en solidariteit rekenen!

TRIUM Clinical Consulting en QbD organiseerden 
in 2021 het hele jaar door activiteiten ten 
voordele van onze Stichting. De bevallingstafel 
en de gesofisticeerde onderzoekstafel mét lamp, 
aangekocht met de opbrengst van een grote 
sportieve activiteit, zijn ondertussen aangekomen 
in Benin. Ook een verkoop van tweedehandskledij, een tombola en een 
culinaire challenge zorgden voor een mooie opbrengst. Hun kerst pop-up 
shop bracht weer een mooie som in het laatje dankzij de medewerkers die 
honing, siropen en koekjes uit Benin aankochten. TRIUM Clinical Consulting 
en QbD legden er zelf nog eens een identieke som bovenop. De opbrengst 
gaat integraal naar de uitrusting van onze hospitalen. 

Een welgemeende dankuwel voor TRIUM Clinical Consulting en QbD!

Na een eerste schenking begin 2021 van bijna 25 000 boeken, hebben 
we van Plantyn in januari maar liefst 44 297 spiksplinternieuwe boeken 
gekregen voor onze basis- en secundaire scholen in Benin. De boeken zijn 
niet meer aangepast aan de programma’s in België, maar zijn perfect 
bruikbaar in Benin. Het gaat om handboeken Frans, Engels, wetenschappen, 
wiskunde en technologie zowel voor de leerlingen als voor de leerkrachten. 
Op 17 februari zijn ze per schip vertrokken naar Cotonou in Benin waar ze 
rond 16 maart zullen toekomen. Ons team in Benin zorgt ervoor dat alles 
verdeeld wordt over de 50 basisscholen en 10 secundaire scholen waar we 
mee samenwerken. Een uitgebreid verslag volgt nog.

Plantyn schenkt meer dan 40 000 boeken voor 
onze basis- en secundaire scholen in Benin!

Schenkingen voor de projecten van onze Stichting in Benin zijn altijd welkom. 

U kan altijd een bijdrage storten op rekening : BE14 7865 8929 4683 van de Stichting  
met als mededeling “Schenking” + uw naam. Of gebruik het online overschrijvingsformulier op onze website.
(Bedragen van minstens 40 euro genieten van een fiscaal voordeel)

Van 12 tot 26 februari trokken 24 studenten van de Odisee Hogeschool op inleefreis naar Benin. Zowel studenten verpleegkunde 
van de campussen in Aalst, Sint-Niklaas en Brussel als studenten biomedische laboratoriumtechnologie van de campus in Gent 
namen deel. 

Odisee heeft al verschillende jaren een samenwerking met de universiteit van Dassa voor laboratoriumtechnologie en met de 
universiteit van Parakou voor verpleegkunde. Gedurende twee weken wisselen de studenten en de begeleidende docenten van 
Odisee en de twee universiteiten technieken en ervaringen uit. In gemengde groepen gaan ze op stap om het ‘leven zoals het 
is in Benin’ aan den lijve te ondervinden. Ze werken onder meer ook mee aan het project rond ondervoeding en de bijhorende 
screening van onze Stichting, gaan mee met het Rode Kruis bloed afnemen in enkele broussedorpen en geven lessen rond 
gezondheid op enkele lagere scholen. 

En Odisee ging niet met lege handen naar Benin. Een geweldige succesvolle pannekoekenslag had maar liefst bijna 5000 euro 
opgeleverd. Dat bedrag werd overhandigd aan de hospitalen in Benin die er nieuw medisch materiaal zullen mee aankopen. Ook 
hadden de studenten en docenten zelf materiaal mee waaronder microscopen, bloeddrukmeters en chirurgische scharen.

Een uitgebreid verslag volgt in onze volgende nieuwsbrief.

24 studenten van de Odisee Hogeschool  
voor twee weken op inleefreis naar Benin!

Stichting Hubi & Vinciane in de kijker


