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Donderdag 4 maart is Piet Van Assche op 
88-jarige leeftijd overleden na een lange 
slepende ziekte. Piet Van Assche, onze papa, 
die wijze, gepassioneerde en geëngageerde 
man. De stichter en bezieler van de Stichting 
Hubi & Vinciane. Tijdens zijn laatste bezoek 
in 2010 kreeg hij van de toenmalige presi-
dent van Benin de onderscheiding ‘Ridder 
van de Nationale Orde van Benin’. Een er-
kenning voor zijn niet-aflatend engagement. 

Dat engagement begon op 16 november 1981, 
na een tragisch vliegtuigongeval. Onze zus 
Vinciane en haar partner Hubert (Hubi) over-
leefden de crash niet. Hubi was toen genees-
heer-directeur van het brousseziekenhuis van 
Papané. Onze zus Vinciane ging regelmatig op 

bezoek en gaf wiskunde en wetenschappen in 
het college van Tchaourou.  

Het verdriet in onze familie was niet te vatten. 
Als tieners werden we betrokken bij de oprich-
ting van de Stichting Hubi & Vinciane: het was 
vooral papa die ze leidde, natuurlijk samen met 
mama en de ouders van Hubi.  

Het werd zijn levenswerk. Voor zijn drukke 
job als onderzoeker kernfysicus werkte hij 
lange dagen en reisde hij de wereld rond. In 
het weekend was hij er voor ons, zijn doch-
ters-oogappels en voor zijn vrouw, de grote 
liefde van zijn leven. Maar na het ongeval van 
zijn oudste dochter ging al zijn vrije tijd naar 
fundraising en het opzetten van de vele projec-
ten van de Stichting. 

In Memoriam Piet Van Assche 

4 maart 2022: het nieuws van het overlijden 
van Piet Van Assche ging als een lopend vuur-
tje rond bij de medewerkers en sympathisan-
ten van de Stichting Hubi & Vinciane in Ben-
in. Piet heeft dan wel een gezegende leeftijd 
bereikt, maar dat vermindert het verdriet 
om zijn dood niet. Wie was Piet, die grote 
man waar iedereen zo vol lof over spreekt?

Wijlen Piet Van Assche was een groot visionair, 
met een grootmoedig hart. Hij slaagde erin om 
een dramatische gebeurtenis om te zetten naar 
een hoopvol initiatief voor de kansarme bevol-
king van de regio Borgou. En zo bestendigde 
hij ook de namen van dr. Hubert Adriaens en 
van zijn dochter Vinciane Van Assche.  Dank-
zij de Stichting die hij in 1982 samen met de 
families van Hubi en Vinciane heeft opgericht, 
hebben vandaag duizenden mensen uit de ge-
meenten Tchaourou, Parakou en N’dali toegang 
tot een kwaliteitsvolle gezondheidszorg in de 
ziekenhuizen van Papané en Boko. Duizenden 
landbouwers hebben zich economisch kunnen 
versterken en zijn nu in staat om hun gezinnen 

te voeden, hun kinderen naar school te laten 
gaan en  de medische verzorging te betalen ...

Piet was er rotsvast van overtuigd dat het mo-
gelijk was om van bijna niets (een honderdtal 
sympathisanten en 25 000 euro inkomsten per 
jaar) iets heel groots uit te bouwen met nu 
meer dan 1 000 sponsors en meer dan 300.000 
euro inkomsten per jaar. Hij geloofde echt in 
zijn project. HIj stak er dan ook al zijn fysieke, 
materiële en financiële energie in. Vandaag is 
de Stichting een stevige organisatie dankzij de 
vele medewerkers die Piet heeft kunnen inspi-
reren. 

De Beninse staat was en is Piet nog steeds zeer 
erkentelijk. Als blijk van die grote waardering 
werd hij in 2011, tijdens zijn laatste reis naar 
Benin, tot Chevalier de L’Ordre National van 
Benin verheven.

Alle Beniners die hem ontmoet hebben, zullen 
hem altijd als een groot en vrijgevig persoon 
herinneren. Zijn voorbeeld inspireert velen. 
En voor alle mensen die nog met de Stichting 

in contact zullen komen, is het jammer dat zij 
niet de kans gehad hebben om Piet te leren 
kennen.  

Wij zijn ervan overtuigd dat hij zal blijven wa-
ken over zijn kleine ‘Van Assche familie’ én over 
zijn grote ‘Stichting Hubi en Vinciane familie’.

Rust in vrede Piet.

Marcienne Houenou 
Directrice van de Stichting in Benin

Academische zitting ter ere van het 
afscheid van voorzitter Marc Vervenne
Op donderdag 24 maart huldigde Stichting Hubi 
& Vinciane haar afscheidnemend voorzitter 
Marc Vervenne – ere-rector van de KU Leuven 
- met een academische zitting in de promotie-
zaal van de KU Leuven. 

Na acht jaar voorzitterschap gaf Marc Vervenne 
de fakkel door aan Gilles de Kerchove. En dat 
konden we niet ongemerkt voorbij laten gaan. 

Kathleen Cools, bekend VRT journaliste én 
ambassadeur van onze Stichting, was onmid-
dellijk bereid om de avond in goede banen te 
leiden. Eregasten waren Meryame Kitir, Minis-
ter van Ontwikkelingssamenwerking en Groot-
stedenbeleid, Herman van Rompuy, voormalig 
voorzitter van de Europese Raad en voorzitter 
van de adviesraad van onze Stichting, Gilles de 
Kerchove, voormalig Europees topambtenaar 
en de nieuwe voorzitter van onze Stichting en 

professor Ibrahim Toko 
van de universiteit van 
Parakou, één van onze 
belangrijke partners in 
Benin. 

Chris Van Geet, vicerec-
tor KU Leuven, heette 
de aanwezigen welkom 
en lichtte de visie van 
KU Leuven op de Noord-
Zuid-werking toe. Ook 
zij draagt onze Stichting 
een warm hart toe. Enke-
le jaren geleden nam ze 
samen met Marc Verven-
ne deel aan een werkbezoek in het kader van 
de samenwerking met LUMOS en sindsdien laat 
Benin haar niet meer los. Vervolg van het artikel over de 

Academische zitting op p.4

In 2008, toen papa zijn gezondheid het niet lan-
ger toeliet, nam ik (Pascale) het voorzitterschap 
over. Met de gedrevenheid en begeestering van 
papa werk ik samen met een heel fijn team ver-
der aan de droom van Hubi en Vinciane om de 
levenskwaliteit te verbeteren voor de bevolking 
in de regio van Borgou.  Papa stierf op de dag 
dat ik op het punt stond om met een Belgische 
delegatie naar Benin te vertrekken. Even twij-
felde ik, maar ben toch vertrokken. Dat was het 
enige goede wat ik kon doen voor papa, voor 
Hubi & Vinciane, voor de Beniners. 

Dankjewel lieve papa. 

Vanwege je dochters Pascale en Mary-Ann  
Van Assche – zusjes van Vinciane.  
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Fotodagboek: Gilles de Kerchove en Herman 
Van Rompuy gaan mee op inleefreis naar Benin
Van 7 tot 17 maart reisden Gilles de Kerchove, de nieuwe voorzitter van 
onze Stichting, en Herman Van Rompuy, voorzitter van de adviesraad van 
onze Stichting naar Benin. Samen met Pascale Van Assche, Marc Croonen, 
Marcienne Houenou, respectievelijk gedelegeerd bestuurster, bestuurder 
en lokale directrice van onze Stichting en met de ereconsul van Benin 

Op 24 februari van dit jaar vond een 
tragische gebeurtenis plaats, waar-
van de gevolgen nog niet volledig 
zijn geëvalueerd: de invasie van Oe-
kraïne door Russische troepen. Deze 
barbaarse daad veroorzaakte een 
humanitaire catastrofe voor onze 
Oekraïense vrienden (12 miljoen ont-
heemden, waarvan er 6,8 miljoen hun 
land moesten verlaten en 1,4 miljoen 
naar Rusland werden gedeporteerd, 
duizenden burgers werden opzette-
lijk gedood, 44 miljoen m2 woningen 
werden verwoest, 23.800 km wegen, 
1.123 scholen en 641 ziekenhuizen 
werden vernield), ondermijnde de 
economische groei in de wereld en 
destabiliseerde de internationale be-
trekkingen door autoritaire regimes 
nader tot elkaar te brengen.

Het vormt een bedreiging voor de ont-
wikkeling van Afrika doordat de prij-
zen van energie, graan en meststoffen 
stijgen. 

In een tijd waarin de klimaatuitda-
ging en de ongelijkheden op het ge-
bied van ontwikkeling vragen om een 
doortastend en vastberaden beleid 
met meer respect voor het milieu en 
meer gulheid, dreigt deze illegale en 
koloniale Russische militaire agressie 
de aandacht van de westerse leiders 
voor lange tijd te trekken en de bud-
getten voor ontwikkelingshulp te ver-
minderen. Dit maakt de actie van de 
Stichting Hubi en Vinciane nog nood-
zakelijker. Dit maakt uw steun des te 
noodzakelijker.

Ik wil dit korte redactioneel afsluiten 
met een positieve noot: wij zijn ver-
heugd over de versterking van onze 
Raad van Bestuur door de benoeming 
van twee jonge Beninezen en Belgen: 
Dr. Benoît Akando en Eunice Couthon. 
Hun nauwe banden met de politieke 
en economische leiders van Benin en 
met de Beninese diaspora in België 
zullen uiterst waardevol zijn.

Gilles de Kerchove

Voorzitter van  
de Stichting Hubi & Vinciane

in België, dr Benoit Akando, bezochten ze er onze verschillende pro-
gramma’s en projecten. Ze ontmoetten er ook verschillende vertegen-
woordigers van de Beninse lokale, regionale en nationale overheid en de 
NGO-partners. Hun steun/ ‘buy in’ is namelijk erg belangrijk voor het 
succes van onze projecten. Hier vind je alvast een korte fotoreportage.

Een bezoek aan het hospitaal Saint-Martin de Papané - het hospitaal waar 
Hubi destijds als arts-directeur werkte -kon uiteraard niet op de plan-
ning ontbreken. De directeur Emile Kouthon sprak op heel emotionele 
wijze zijn medeleven uit aan Pascale naar aanleiding van het overlijden 
van haar vader, ‘hun pépé Piet’ die veel voor het ziekenhuis in Papané 

betekend heeft. Vervolgens staat een bezoek aan de koning van Tchaour-
ou op het programma.  Later die dag gaat de reis naar de basisschool van 
Sounon-Boro waar de landbouwkundigen van de Stichting samen met de 
leraren en de leerlingen een moestuin hebben aangelegd. 

De delegatie bezoekt het laboratorium van professor Ibrahim Toko van de 
universiteit van Parakou. Hij leidt er een mede door ons gefinancierd on-
derzoeksproject rond aquaponics. Dr Mama Sisi, Directeur Départemental 
de Santé van Borgou, ontvangt de Stichting voor een bespreking van de 

gezamenlijke projecten. Nadien vertrekt de delegatie naar de gemeente 
N’dali en bezoekt samen met de burgemeester het nieuwe project ‘ge-
meenschappelijke moestuinen’ dat door de Stichting gefinancierd en door 
haar landbouwkundigen technisch ondersteund wordt. 

Een volgende stop is de basisschool van Boko waar de Stichting samen 
met Rotary een waterput installeerde. ’s Avonds wordt de delegatie uit-
genodigd bij de aartsbisschop van Parakou, een traditie die bij elk bezoek 
in ere wordt gehouden. Op zaterdag staat een bezoek aan de opleidings-
boerderij van Sokounon op het programma. Dat centrum is sinds 2015 

partner van de Stichting. Er werd een demonstratiesite voor waterirri-
gatie met watertoren geïnstalleerd, de verschillende kweekprogramma’s 
werden geoptimaliseerd, er werden melkgeitjes geïntroduceerd, een bu-
reel en winkeltje werden gebouwd en recent werd het logement voor de 
vele stagiaires grondig gerenoveerd.

De reis gaat verder naar Kassouala, een dorp op de grens met Nigeria 
waar momenteel verschillende projecten lopen: een waterput voor de 
school, het maandverbandenproject voor de jonge meisjes, de renovatie 
van het gezondheidscentrum, de aanleg van een gemeenschappelijke 
groentetuin en workshops rond gezonde voeding. 

Zo werd de delegatie in audiëntie ontvangen door Dr Hounkpatin, Minis-
ter van Volksgezondheid en zijn kabinetschef, door mevrouw Tognifodé, 
Minister van Sociale Zaken en Microfinanciën, door de Secretaris-Gene-
raal en zijn team van het Ministerie van Landbouw en door mevrouw 

Mariam Chabi Talata, Vice-Presidente van Benin en haar kabinetschef. 
Het was een unieke gelegenheid om kennis te maken en verslag uit te 
brengen over de projecten van de Stichting in de verschillende domeinen.

In drie korte video-opnames op onze website, delen 
Gilles, Herman en Marc hun eerste indrukken.  

Scan de QR-Code

https://hubi-vinciane.be/indrukken-van-gilles-de-kerchove-herman-van-rompuy-en-marc-croonen-over-hun-reis-naar-benin/
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Stichting Hubi & Vinciane en Wereld Missie Hulp, 
een uniek partnerschap
Via deze nieuwsbrief berichten we regelmatig 
over de containers die we naar Benin verzen-
den. In 2021 waren het er zes in totaal. Dit jaar 
zijn er al vier vertrokken richting de haven van 
Cotonou en dan verder over de weg naar Para-
kou, waar de kantoren van de Stichting geves-
tigd zijn. 

Met die containers versturen we zaken die we 
zelf aankopen voor onze projecten, maar voor-
al materiaal dat onze talrijke donateurs ons 
schenken. We toetsen uiteraard altijd eerst af 
met onze mensen en partners in Benin wat ze 
nodig hebben en hoe we hun noden kunnen in-
lossen. 

Dankzij Partenamut, het Rode Kruis, ZNA Mid-
delheim, AZ Jan Portaels, verschillende kine-
sisten, Liantis, Goed! en Odisee konden we dit 
jaar onder meer bijna 100 babyweegschalen, 
een tiental behandel- en onderzoekstafels, een 
chirurgische operatiemicroscoop, drie echo-
grafietoestellen, een biofeedbacksysteem en 
allerlei ander chirurgisch en gynaecologisch 
materiaal naar Benin versturen. Ook de zon-
nepaneelinstallatie voor het hospitaal in Boko, 

geschonken door Energy Assistance, vertrok 
recent per container. En in februari vertrokken 
de bijna 45 000 schoolboeken, geschonken door 
Plantyn. 

De verzending 
van al dat waar-
devolle mate-
riaal zou niet 
mogelijk zijn 
zonder Wereld 
Missie Hulp, één 
van onze belang-

rijkste partners. Al vele jaren kunnen we zowel 
op hun financiële als logistieke steun rekenen. 
Via hun projectwerking recupereren we telkens 
weer een aanzienlijk deel van de verzendkos-
ten.  Maar de ondersteuning die we krijgen via 
hun humanitaire verzendingsdienst is voor ons 
cruciaal. 

Wij leveren het materiaal af op hun zetel 
in Boechout en vanaf dat ogenblik behartigt 

Wereld Missie Hulp alles: het boeken van de 
containers op de schepen, het transport van 
de containers uit de haven van Antwerpen naar 
hun vestiging in Boechout en terug, de verpak-
king van het materiaal indien nodig, het laden 
van de containers, de complexe douaneforma-
liteiten en de verzending van alle nodige docu-
menten naar de expediteur in Benin. 

En in dat hele proces durft er al wel eens een 
kink in de kabel te komen: goederen die op de 
valreep aangeleverd worden en absoluut mee 
moeten, documenten die ontbreken … Ook in 
die omstandigheden houden de medewerkers 
van Wereld Missie Hulp het hoofd koel en zoe-
ken ze tot ze een oplossing vinden. 

We maken van de gelegenheid dan ook graag 
gebruik om het ganse team van Wereld Missie 
Hulp van harte te bedanken voor de fijne en 
professionele samenwerking. 

Tot slot willen we 
ook heel expliciet 
de logistiek van 
‘GOED Thuiszorg-
winkel’ vermel-
den. Ondanks hun 
drukke program-
ma slagen zij er 
altijd in om het 
materiaal dat ons geschonken wordt, op hele 
korte tijd en overal in Vlaanderen voor ons op 
te halen én af te leveren bij Wereld Missie Hulp. 
Zij zijn dan ook een onmisbare schakel in onze 
logistieke keten naar Benin. 

Gedicht voor de 
vrijwilligers van België

Sinds haar oprichting in 1982 steunt de 
Stichting Hubi & Vinciane in België vol-
ledig op vrijwilligers. Dankzij hun on-
baatzuchtige inzet kunnen we talrijke 
projecten in Benin realiseren en slagen 
we erin om duizenden Beniners een be-
ter leven te geven. 

Denk maar aan de aanleg van de wa-
terputten en sanitaire installaties, de 
vele duurzame landbouwprojecten en 
de ondersteuning van de hospitalen, ge-
zondheidscentra en de scholen. Om al 
die Belgische vrijwilligers te bedanken, 
heeft onze communicatieverantwoorde-
lijke Chams-dine in Benin voor hen een 
gedicht geschreven.

B ien heureux celui qui

É pris d’altruisme sait

N ourrir l’autre de sa présence.

É voluer c’est grandir ensemble !

V ivre ensemble c’est savoir

O ffrir beaucoup de soi-même à

L ‘autre sans rien attendre 

E n retour. Car chaque action reste

S ans prix et c’est ça le prix de leur  

   valeur !

V oici qu’aider, soutenir, servir

O blativement les autres ou

L ‘humanité devient passion !

O n ne vit qu’une seule fois dit-on :

N ul n’a le droit de ne pas marquer son 

T emps, son époque, sa génération.

A ider l’autre, c’est s’élever soi-même.

R endre heureux l’autre par une

I nfime action c’est immortaliser

A d vitam æternam notre existence.

T oute bonne action porte des fruits !

Chers belges Volontaires et Bénévoles 

Nous ne vous remercierons jamais 
assez pour vos efforts

Car des millions d’âmes sont 
impactées par vos actions

Infiniment merci pour cet amour et  
cette marque d’affection 

De Odisee Hogeschool op inleefreis naar Benin
Sinds 2014 werkt de Stichting samen met 
Odisee en faciliteert ze stages voor studenten 
verpleeg- en vroedkunde en recent ook 
voeding, samen met de regionale ziekenhuizen 
Hôpital St Martin en Hôpital St Jean de Dieu, 
lokale partners van de Stichting.

Van 12 tot 26 februari 2022 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. 

De Odisee Hogeschool heeft al verschillende 
jaren een samenwerking met de universiteit van 
Dassa voor laboratoriumtechnologie en met de 
universiteit van Parakou voor verpleegkunde. 
De inleefreizen die de Hogeschool organiseert, 
kaderen in die lange traditie van samenwerken. 
Studenten en docenten van België én Benin  

krijgen zo de unieke kans om kennis en 
ervaringen uit te wisselen en mekaars leef- en 
werkwereld te leren kennen. 

Aan de hogeschool Verpleegkunde van Parakou 
hadden Beninse studenten een presentatie 
voorbereid voor hun Belgische collega’s over 
diabetes en communicatie. De studenten van 
Odisee hadden dan weer workshops voorbereid 
waarin ze samen met de Beninse collega’s aan 
de slag gingen en onder meer technieken rond 
verbandleer uitwisselden.

Tijdens de inleefreis lopen de studenten ook 
effectief één volledige dag stage: de studenten 
verpleegkunde in een hospitaal, medisch 
centrum of artsenpraktijk en de studenten 
biomedische laboratoriumtechnologie in een 
labo. 

De studenten worden ook echt ‘het veld’  op 
gestuurd. Zo gingen zij mee naar enkele 
dorpen om kleine kinderen te screenen op 

malnutritie en malaria. Na een infosessie over 
hoe je malnutritie en malaria kunt herkennen, 
gingen de studenten zelf aan de slag. Heel wat 
kinderen bleken duidelijk ondervoed. En maar 
liefst 85 % van de geteste kinderen bleken 
besmet met malaria. De kinderen kregen 
ter plekke de nodige zorgen en medicatie en 
werden – indien nodig – verder doorverwezen 
naar een medisch centrum of hospitaal.  

En tot slot hielpen alle studenten een hele 
dag mee bij een bloedinzameling van het Rode 
Kruis. Ze namen zelf bloed af en noteerden 
gewicht, bloeddruk en temperatuur van de 
donoren. 

Naast de studiegerichte activiteiten, was er 
uiteraard ook tijd voor ontspanning en toerisme.

De eerste gemeenschappelijke moestuinen zijn bijna klaar
Eén van onze projecten om de ondervoeding 
aan te pakken, bestaat uit de aanleg van ge-
meenschappelijke moestuinen in de dorpen. 

Dankzij subsidies van het Fonds Elisabeth en 
Amélie, beheerd door de Koning Boudewijn-
stichting, de provincie Antwerpen, de stad 
Mechelen, de Provincie West-Vlaanderen en de 
Provincie Vlaams-Brabant en de inkomsten van 
Bijbenen voor Benin 2021, kunnen we al zeker 
dertien tuinen aanleggen, dit met een totaal-
budget van meer dan 100.000 euro.

Hoe ver staat het nu met de tuinen ?

Alle waterputten zijn geboord. Op de vijf sites 
in de gemeente Tchaourou  zijn ook de water-
torens en irrigatiekanalen al geïnstalleerd. Op 
de acht sites van de gemeente N’Dali zijn de 
irrigatiewerken nog aan de gang. En voor bijna 
alle tuinen zijn de coöperatieven van telkens 
vijftien vrouwen al gevormd. 

Meer informatie vind je in 
het uitgebreidere artikel 

op onze website.

Daarover vernemen jullie meer 
in het uitgebreide persoonlijk 

verslag van de studenten én het 
filmpje op onze website

https://hubi-vinciane.be/inleefreis-studenten-van-odisee-12-27-februari-2022/
https://hubi-vinciane.be/de-eerste-gemeenschappelijke-moestuinen-zijn-bijna-klaar/


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. 

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)

Stichting Hubi & Vinciane in de kijker
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Via Hidroplus ondersteunt Pidpa jaarlijks ont-
wikkelingsprojecten die bijdragen tot de uit-
bouw van een duurzame drinkwatervoorziening 
en afvalwaterbehandeling in ontwikkelingslan-
den. Het project moet verankerd zijn in de lo-
kale gemeenschap en de zelfredzaamheid van 
de bevolking ondersteunen.

Net zoals de vorige jaren, behoort ook dit 
jaar onze Stichting tot de gelukkigen die een 
tegemoetkoming krijgen van Pidpa. Tijdens 
een korte ceremonie in het gemeentehuis van 
Schilde overhandigde een vertegenwoordiger 
van Pidpa ons een  cheque van 2 470 euro. De 
gemeente Schilde én Hidroplus dragen samen 

Pidpa-HidroPlus schenkt bijna 2 500 euro aan onze Stichting!

een steentje bij aan de drinkwatervoorziening 
in onze scholen in Borgou.
Van harte dank hiervoor!

Zondag 27 november 2022: Wereldse Zondag  
ten voordele van Stichting Hubi & Vinciane
Blokkeer alvast zondag 27 november 2022 in 
je agenda. Op die dag organiseert de jonge-
renwerking van onze Stichting samen met het 
Wereldcafé in Leuven een Benins diner. Je kunt 
kiezen uit vlees of veggie. Volwassenen betalen 
18 euro en kinderen tot 12 jaar 12 euro. 

Meer informatie volgt. 
Hou 27 november alvast vrij!

Een tweede genereuze gift van Uitgeverij Plantyn
Na een eerste al genereuze gift van bijna 25 000 
schoolboeken in januari 2021, overtrof Uitgeve-
rij Plantyn nu al onze verwachtingen met een 
gift van maar liefst 45 000 schoolboeken. 

In Benin werken wij als Stichting intensief sa-
men met 50 basisscholen en 10 secundaire 
scholen. De gift van Plantyn wilden we echter 
graag delen met meer basis- en secundaire 
scholen. Niet minder dan 1000 basisscholen en 
100 secundaire scholen hebben nu dankzij Plan-
tyn spiksplinternieuwe boeken voor hun leerlin-
gen én leraren. De directeurs van de scholen 
kwamen hoogstpersoonlijk de boeken opha-
len. Zij waren heel tevreden. Verschillende 

basisscholen hadden nog geen boeken. Voor hen 
betekent de gift van Plantyn dus een wereld 
van verschil. Als Stichting danken wij Plantyn 
dan ook van ganser harte. De reacties van en-
kele directeurs vind je in een artikel en filmpje 
op onze website.

Lentecorrida 27 maart 2022
Door corona kon de eindejaarscorrida in de-
cember 2021 niet doorgaan. DCLA bleef geluk-
kig niet bij de pakken zitten en organiseerde 
– zodra het weer kon – een lentecorrida. En dat 
op zondag 27 maart. 

Ondanks het uurtje minder slapen – de nacht 
van 26 op 27 maart ging het zomeruur in - ver-
schenen een 100-tal lopers voor onze Stichting 
aan de start van de Lentecorrida. Het bedrijf 
Waterleau zorgde voor maar liefst 27 deelne-
mers en Trium Consulting QbD voor 10 deelne-
mers. 

Samen liepen zij nog meer dan 2 000 euro bij 
elkaar wat de totale opbrengst van Bijbenen 
voor Benin én de Lentecorrida op meer dan 
17 000 euro bracht. Weer een mooie som voor 

ons project gemeenschappelijke moestuinen!

Noteer alvast 30 december 2022 in jullie agen-
da’s want dan vindt een speciale avondeditie 
van de eindejaarscorrida in Leuven plaats! In-
schrijven kan vanaf september. Zodra we meer 
weten, brengen we jullie op de hoogte. Hou dus 
jullie mail en social media zeker 
in het oog.

Partnerschap met Ondernemers Voor Ondernemers
We zijn heel blij met het partnerschap van 
onze Stichting met Ondernemers voor Onder-
nemers (OVO). Heel recent, in februari 2022, 
ging het programma Sustainable Technology for 
Africa (SusTech4Africa) van OVO in Benin offici-
eel van start. Met dat programma ondersteunt 
OVO duurzaam ondernemerschap in Afrika. Na 
Oeganda, Rwanda en Senegal heeft OVO nu 

ook – mede dankzij hun NGO- partners en onze 
ondersteuning – Benin in haar programma opge-
nomen. Meer informatie vind je op de website 
van OVO.

Vijfde Run for Boko
De vijfde ‘Run for Boko’, een fundraising ac-
tiviteit georganiseerd door onze partner Le 5e 
monde, was een groot succes. Op vier dagen 
tijd stapte een Benins-Belgische ploeg niet min-
der dan 80 km van het hospitaal Saint-Martin in 
Papané naar Saint-Jean-de-Dieu in Boko. 

Maar liefst 10 000 euro bracht de Run for Boko 
op,  een bedrag waarmee het hospitaal van 
Boko de orthopedische missie van december 
volledig kan financieren. Een ploeg van artsen 
van het Heilig Hartziekenhuis in Leuven kon 
toen 17 kinderen opereren. 

Naast de 15 Belgische vrijwilligers van Le 
5e monde, stapten ook de directeurs en ver-
schillende artsen en andere medewerkers van 
de hospitalen mee. En ook Chams-dine Bagui-
ri, communicatieverantwoordelijke van onze 
Stichting, werkte het hele traject mee af. De 
laatste dag kregen ze het gezelschap van enke-
le leerkrachten én van de andere medewerkers 
van onze Stichting. De sfeer zat er goed in, ie-
dereen was enthousiast en heeft tot het einde 
volgehouden ondanks de warme temperaturen. 

En als kers op de taart overhandigde Jean-
Marc Dumont, één van de vrijwilligers van Le 

5e monde, bij aankomst 70 babyweegschalen 
en meer dan 400 afkolftoestellen, geschonken 
door Partenamut. 

Een uitgebreide reportage 
van de vierdagentocht én de 
indrukken van enkele deelne-
mers vind je op onze website.

Een leerrijke stage in Benin
Marie Amant, studente kine-
sitherapie, ging op stage naar 
Benin. Het was voor haar een 
hele leerrijke en boeiende er-
varing. Ze zal de herinnerin-
gen altijd blijven koesteren. 

Bekijk de foto’s van de 
Corrida in de fotogalerij

Financieel verslag 2021
De coronapandemie maakte het in 2021 bijna 
onmogelijk om fundraising activiteiten te orga-
niseren. En toch slaagden we erin om, dankzij 

onze partners en vele trouwe sponsors, 311.500 
euro aan inkomsten te verwerven. Naar goe-
de gewoonte hebben we de beheerskosten in 

België erg beperkt (minder dan 3 %) kunnen 
houden. De rest hebben we 
rechtstreeks in onze projecten in 
Benin geïnvesteerd. 

Een uitgebreider financieel  
verslag vind je op onze website. 

Het afscheid van voorzitter Marc Vervenne (vervolg)

Een uitgebreid verslag van de 
academische zitting vind je 

op onze website

Marc Vervenne werd in de bloemetjes gezet en 
was duidelijk wat overdonderd. Hij wist wel dat 
er iets speciaals te gebeuren stond, maar had 
niet verwacht dat er zoveel mensen aanwezig 
zouden zijn. 

Marc vertelde Kathleen Cools dat het Afrikaan-
se continent hem altijd nauw aan het hart gele-
gen heeft. Benin heeft voor hem uiteraard een 
bijzondere betekenis omdat hij als voorzitter 
advies gaf bij de samenwerking met onze lokale 
partners en hij ging ook meerdere malen mee 
om er onze projecten ter plekke te bezoeken.  

Minister Meryam 
Kitir benadrukte 
vooral het be-
lang van de 4de 
Pijler organisa-
ties – zoals onze 
Stichting – in het 
geheel van de 
ontwikkelings-
samenwerking. 
Die organisaties 
zijn misschien minder bekend dan de grotere 

NGO’s, maar leveren lokaal belangrijke, duur-
zame en concrete resultaten en hebben zich 
ondertussen onmisbaar gemaakt.

Gilles de Kerchove en Herman Van Rompuy wa-
ren net terug van een werkbezoek aan Benin. 
Allebei waren ze onder de indruk van de re-
alisaties van onze Stichting. Er is al heel veel 
gedaan, maar het werk is zeker nog niet af. 

Door de plaatselijke overheden te betrekken en 
door het ownership  bij de lokale inwoners te 
leggen, slagen we erin om duurzame en lokaal 
ingebedde projecten te realiseren. Ze waren 
ook gecharmeerd door de gedrevenheid, de 
openheid, de positieve ingesteldheid en de 
vriendelijkheid van de Beniners. 

En allebei hadden ze ook lovende woorden voor 
onze directrice in Benin, Marcienne Houenou 
en de andere teamleden.
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