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Groot feest in Parakou voor de 40e verjaardag van de Stichting
De veertigste verjaardag van de Stichting is 
niet onopgemerkt gebleven in Benin. Een heel 
aantal feestelijke activiteiten werden georga-
niseerd. Heel wat deelnemers waren zichtbaar 
ontroerd. Zij hadden zich duidelijk niet ver-
wacht aan zoveel enthousiasme en dankbaar-
heid. Chamsou-Dine Baguiri, onze communica-
tiemedewerker in Benin, zet de hoogtepunten 
op een rij: 

De festiviteitenreeks begint op 2 november met 
een bezoek aan het monument dat opgericht 
werd ter ere van Hubi & Vinciane op het terrein 
van het hospitaal van Papané.  In dat ziekenhuis 
werkte Hubi als arts-chirurg toen het ongeluk 
gebeurde. Alle brieven die Hubi en Vinciane 
aan elkaar schreven, zijn in het monument ver-
werkt. Pascale Vanassche, algemeen directeur 
van onze Stichting, en Emile Kouthon, direc-
teur van het ziekenhuis van Papané, legden een 
mooi bloemstuk neer bij het gedenkteken.

De dag nadien, op 3 november,  trokken het 
lokale team, enkele leden van de raad van be-
stuur en verschillende sympathisanten en part-
ners van de Stichting in karavaan door de stad. 

Een hippe en onvermoeibare fanfare zorgt voor 
de muzikale noot. Een achttal prachtig uitge-
doste ruiters met hun al even mooi uitgedoste 
dansende paarden begeleiden de karavaan en 
tonen geregeld hun dressuurkunsten. Onder 
grote belangstelling van de plaatselijke bevol-
king komt de karavaan toe in het gemeentehuis 
van Parakou. Daar houden Gilles de Kerchove, 
de voorzitter van de Stichting, en de vertegen-
woordiger van de burgemeester een korte toe-
spraak. Tot slot biedt het gemeentebestuur van 
Parakou alle aanwezigen een drankje en een 
hapje aan.  Ook de pers was aanwezig en maak-
te een uitgebreide reportage. Die is trouwens 
te bekijken op Youtube. 

’s Middags genieten de sympathisanten van 
de Stichting in het CIAP van een heerlijke en 
gezonde maaltijd bereid door de voedingsdes-
kundige van de Stichting, Eric Dossou Gbété, en 
enkele  voedingsassistenten. 

Op vrijdag 4 november werd in de kathedraal 
van Sint-Petrus en Paulus in Parakou een dank-
mis gehouden ter nagedachtenis van Hubi (Hu-
bert) en Vinciane. Een zangkoor zorgde voor de 
(hele mooie) muzikale omkadering. 

En ’s avonds was het dan het grote feest. In 
de feestzaal van het aartsbisschoppelijk paleis 
kwamen hoogwaardigheidsbekleders, partners, 
sympathisanten, vrienden, werknemers en be-
stuurders samen om de veertigste verjaardag 
van de Stichting te vieren.  Hyacinthe Elégbé-
dé, afgevaardigd secretaris van het bestuur van 
Parakou, Marcienne Houenou, directrice van 
de Stichting, Pascale Van Assche, afgevaardigd 
bestuurster en Gilles de Kerchove, voorzitter, 
namen achtereenvolgens kort het woord. Gilles 
benadrukte onder meer de waarden van Stich-
ting Hubi & Vinciane: respect en vertrouwen, 
engagement, gelijkwaardigheid, empower-
ment, samen groeien en duurzaamheid. 

Tijdens en na het diner konden de gasten genie-
ten van een optreden van enkele Têkè-dansers, 
een perfomance van een traditionele gitarist 
en – last but not least – een optreden van Ange-
lo Moustapha, bekend percussionist én nieuwe 
ambassadeur voor onze Stichting. 

En ook de verjaardagstaart met de nodige 
kaarsjes kon uiteraard niet ontbreken!

Help ons mee onze prioriteiten voor 2023 te realiseren
Benoît Akando, ere-consul van Benin in België, 
anesthesist en lid van onze raad van bestuur, 
verwoordde het treffend tijdens de viering van 
ons veertigjarig bestaan in het stadhuis van 
Leuven op 27 november: Stichting Hubi & Vinci-
ane heeft al heel veel gerealiseerd de voorbije 
veertig jaar, maar ‘le chemin est encore très 
long’. En dat is inderdaad zo. De noden zijn nog 
zeer groot. 

Wat zijn heel concreet onze prioriteiten 
voor 2023? 

In de gezondheidszorg blijven we de hospita-
len Saint-Martin in Papané en Saint-Jean-de-
Dieu in Boko ondersteunen. Voor dat laatste 
hospitaal willen we een nieuwe materniteit 
bouwen om een oplossing te bieden aan de 
overbevolking van de huidige kraamafdeling. 
De kosten voor de bouw zijn gebudgetteerd 
op 120 000 euro. We blijven ook investeren in 
preventie, opsporing en behandeling van mal-
nutritie. De ernstige ondervoeding bij kinderen 
tot 5 jaar is sinds de start van het project ge-
daald van 12 naar 3 %, maar de screening en de 

opvolging door Eric, de voedingsdeskundige van 
de Stichting en de 12 animatoren blijven abso-
luut nodig. Ook de vormingen rond gezonde 
voeding in de dorpen en het preventieproject 
hypertensie en diabetes blijven noodzakelijk. 

In onderwijs blijven we de scholen onder-
steunen op het vlak van hygiëne en gezonde 
voeding en nemen we initiatieven om zoveel 
mogelijk kinderen naar school te laten gaan. 
Uiteindelijk willen we alle scholen waar we 
mee samenwerken een waterput en sanitaire 
blokken geven. Vandaag de dag is dat nog maar 
het geval in een derde van de vijftig scholen  
waar we mee samenwerken. De kostprijs van 
een waterput met pomp bedraagt ongeveer 
7500 euro. Door het maandverbandenproject 
zorgen we er dan weer voor dat jonge meisjes 
naar school kunnen blijven gaan, ook tijdens 
hun menstruatieperiode. 

Op het vlak van landbouw en ondernemer-
schap blijven we de zelfstandige landbouwers 
en de kleinschaligere moestuinen ondersteu-
nen met kennis en expertise van onze land-
bouwkundigen en blijven we investeren in de 
gemeenschappelijke moestuinen met onder 

Donaties om onze werking draai-
ende te houden zijn dus niet 
alleen welkom, maar absoluut 
noodzakelijk. 

Storten kan op het rekeningnum-
mer BE14 7865 8929 4683 van 
Stichting Hubi & Vinciane. 

Of gebruik het 
on-line formulier 

(scan de QR-code). 

meer een waterpomp en watertoren. Der-
tien tuinen werden in 2022 gerealiseerd. Ook 
andere dorpen zijn vragende partij. Daarnaast 
blijven we de universiteit in Parakou onder-
steunen in haar studies rond bodemonderzoek 
en aquaponie en zetten we volop in op jong 
ondernemerschap door de bouw van een in-
cubatiecentrum. 

Door al onze projecten heen blijven we inzet-
ten op het versterken van de Beniners door 
het delen van kennis en expertise en door een 
financiële hefboom aan te reiken. We kunnen 
rekenen op subsidies van verschillende Bel-
gische overheden en van andere stichtingen, 
maar die zijn niet voldoende om alles te reali-
seren wat we willen realiseren. 

Voor bijdragen vanaf 40 euro ontvang je trou-
wens een fiscaal attest.

 Pascale, Marcienne en Gilles snijden samen de  
verjaardagstaart aan.
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Gilles de Kerchove

Voorzitter van  
de Stichting Hubi & Vinciane

Op inleefreis met de Stichting Hubi & Vinciane
Van 28 november tot 6 december reisden we met een 20-tal enthousiastelingen naar Benin. We 
bezochten er de prachtige projecten van de Stichting. We ontmoetten er ook de lokale mede-
werkers en vierden ter plaatse feest, omdat de Stichting precies 40 jaar bestaat. 

Ik, Machteld Libert, reisde ook mee. Hierbij mijn fotoreportage.  

Of ik kort drie ervaringen kan schrijven die mij het meest bijgebleven zijn van de inleefreis met de 
Stichting Hubi & Vinciane in Benin? Dat is de vraag van de redactie van deze nieuwsbrief. 

Graag, natuurlijk. Begin ik dan met mijn eerste confrontatie met Zwart-Afrika? Benin met z’n rode 
zandwegen met massaal veel brommertjes erop. Permanent claxonnerend. Mannen, vrouwen, soms 
met z’n drieën op één brommer én nog een halve huisraad er bovenop. En dan ook nog een volge-
stapelde fruitkorf op het hoofd van een passagier, die, oh ja ook nog een kind op de rug draagt.

Of die eerste nacht zonder elektriciteit en wa-
ter? Neen, dat is een bijzaak. 

Als ik dan echt moet kiezen, dan denk ik aan 
het ziekenhuis in Papané, daar waar alles be-
gon, 40 jaar geleden. Waar Hubi (Hubert) 

Aansluitend naar de school in Tchaourou, waar 
Vinciane 40 jaar geleden wetenschappen en 
wiskunde doceerde. Ik mag hopen dat de kin-
deren van toen even blij waren met haar aan-
wezigheid als met onze passage. In hun beige 
uniformpjes en de blauwe versleten Unicef rug-
zakjes op de rug worden we meer dan welkom 
geheten. Ze voelen, tasten, pakken handen, 
dansen, lachen,… Maar ze leren ook. Vandaag 
wordt de zin ‘Je ne peux pas courir après une 
moto’ erin gedramd. ‘t Zal wel, met al die 
brommers hier, kriskras door mekaar.

geneesheer-directeur was van het ziekenhuis. 
Het treft wel, de gedenksteen met de foto’s 
van Hubi en Vinciane bij de ingang van het zie-
kenhuis. Maar al gauw wordt een paar meter 
verder een pasgeboren baby geschrobd en glad 
gepoetst. 

Of moet ik het toch over de volgende dag 
hebben, samen met Moussa, de Beninse land-
bouwdeskundige van de Stichting. Die langs de 
dorpen gaat, de bewoners nieuwe gewassen 
leert kennen die ze gezamenlijk in een ‘jardin 
communautaire’ zaaien, onderhouden, oogsten 
incl. de juiste ecologische bemesting en irri-
gatie. Daardoor gezonder leren eten, naast de 
gangbare pates (pap) die vult, maar niet echt 
voedt. En dan de bananenteelt, hoe eenvoudig 
kan het zijn, naast de douches en de toiletten 
bananenbomen planten, daar waar het vochtig 
is.

Maar er is natuurlijk ook het dorp ver weg in de 
brousse op een nauwelijks te berijden zandweg. 
Waar de 3-jarige Zouerath dankzij de opvang in 
het ziekenhuis van Hubi & Vinciane gered is van 
de ondervoeding. Het meisje in een prachtig 
feestelijke roze jurk weet niet wat haar over-
komt, al die aandacht, dat geknuffel. Het is 
dankzij het werk van Constant, de maatschap-
pelijk werker van de Stichting die regelmatig 
langsgaat in al die dorpen, waar hij info krijgt 
van een paar vrouwen over waar het misgaat. 
Soms kan hij ter plaatse bijsturen, soms moet 
een kind opgenomen worden. 

In Boko, nog een zie-
kenhuis van Hubi & 
Vinciane, waar de 
ondervoede kinderen 
gedurende 4 weken 
aangesterkt worden, 
waar de moeders info 
krijgen over gezonde 
voeding. Al zien we 
daar een moeder van 
een 3 maand oude 
baby die na anderhal-
ve week het ziekenhuis wil verlaten. De bloed-
waarden van de baby zijn nog lang niet in orde, 
maar de moeder wil naar huis met haar baby. 
Want thuis wachten nog zes andere kinderen op 
haar. Geboortebeperking, dat moet hier toch 
dringend een thema worden, maar hoe kan je 
dat hier bijbrengen in een land waar het geloof 
nog zo bepalend is. 

We bezoeken ook een ruwbouw van wat begin 
volgend jaar het incubatiecentrum moet wor-
den. Daar waar jonge Beniners ondersteuning 
zullen krijgen om een eigen zaak uit te bouwen.  

Het waren meer dan drie impressies. Sorry, 
daarvoor. En dan heb ik het nog niet gehad over 
de karavaan die door Parakou gaat, n.a.v. 40 
jaar Stichting, het feest op vrijdagavond waar 
ook kinderen uit de buurt kwamen meedansen, 
de plotse regenval waardoor een deel van de 
marktjes langs de kant van de weg worden weg-
gespoeld, de grote kloof tussen arm en rijk in 
Cotonou, waar je 200 meter van een beter res-
taurant mensen op vuilnisbelten ziet overleven.  

Slotsom
Wat een prachtig werk wordt hier ver-
richt door Stichting Hubi & Vinciane. 
Maar hoeveel werk is hier nog te doen?  

Niet de ‘old school’ ontwikkelingshulp 
van weleer, wel ontwikkelingssamen-
werking: kennis doorgeven aan de Be-
niners die het hopelijk over x jaar zelf 
kunnen. Ik geloof erin. 

Maar voor het zover is, zal er nog veel 
input en zorg nodig zijn. 

Ga zeker naar de website van Stichting 
Hubi & Vinciane voor de impressies van 
Marie-Thérèse, Magdaleen, Sam, Rik, 

Stijn, Kathleen en Yves!

De Stichting Hubi & Vinciane bestaat 
veertig jaar!

De viering van het 40-jarig bestaan, zo-
wel in Parakou als in Leuven, was een 
mooie gelegenheid om tevreden terug 
te blikken op het werk dat we al gerea-
liseerd hebben, maar ook om over onze 
toekomst na te denken. 

Begin maart vierden we in Parakou wat 
de Stichting in centraal Benin verwe-
zenlijkt heeft: een betere toegang tot 
de gezondheidszorg, tot het onderwijs 
en tot de arbeidsmarkt en dat voor de 
meest kwetsbare bevolkingsgroepen. 

Het enthousiasme en de dankbaarheid 
van de vertegenwoordigers van de pro-
vincie Borgou en de gemeenten Parakou, 
N’Dali en Tchaourou waren hartverwar-
mend. We voelen ons nu nog meer ge-
motiveerd om onze inspanningen te in-
tensiveren. 

Ik wil van de gelegenheid gebruik maken 
om het team van de Stichting, onder lei-
ding van Marcienne Houenou, hartelijk 
te bedanken voor hun onvermoeibare 
inzet. Ik wil ook Dr. Réginald Moreels be-
danken die zo vriendelijk was een week 
lang in het ziekenhuis van Papané te 
komen opereren. Evenals onze nieuwe 
ambassadeur, Angelo Moustapha, wiens 
spetterende drumspel op de viering van 
ons veertigjarig bestaan in het aartsbis-
schoppelijk paleis van Parakou alle aan-
wezigen de hele nacht liet dansen. 

Tijdens de academische zitting in het 
prachtige stadhuis van Leuven, dat ons 
ter beschikking werd gesteld door de 
burgemeester, hadden we de gelegen-
heid om onze toekomstige projecten toe 
te lichten. De wens van België om zijn 
samenwerking voortaan in het centrum 
van het land te concentreren en de in-
zet van extra middelen door de Europe-
se Unie om de opmars van jihadistische 
groeperingen uit Burkina en Niger naar 
het noorden van Benin af te remmen, 
creëren opportuniteiten die we absoluut 
moeten grijpen. 

Bedankt dat jullie ons vergezellen in dit 
spannende avontuur.
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Energy Assistance versterkt de conventionele energievoorziening in het 
ziekenhuis van Boko met fotovoltaïsche zonnepanelen en batterijen

Steve helemaal rechts, Sara in het midden, Jean-Ma-
rie naast Sara en Vincent helemaal links

Energy Assistance werd in 2001 in België opge-
richt door medewerkers van de ENGIE Groep 
(toen nog Tractebel, Electrabel en Fabricom). 
Vandaag verenigt Energy Assistance actieve en 
gepensioneerde vrijwilligers van de bedrijfstak 
energie van de Groep ENGIE en de Belgische 
netbeheerders. Samen stellen zij hun kennis, 
expertise én man/vrouwkracht ter beschikking 
van humanitaire projecten voor gemeenschap-
pen die weinig of geen toegang hebben tot 
energie. 

Wij waren dan ook blij te horen dat Energy As-
sistance één van onze hospitalen geselecteerd 
had om er kosteloos een volledige zonnepanee-
linstallatie te realiseren. Het hospitaal kampte 
immers voortdurend met stroomonderbrekin-
gen met alle gevolgen van dien voor de artsen 
en de patiënten. Door Corona werd het vertrek 
van het team een paar keer noodgedwongen 
uitgesteld, maar in september was het dan uit-
eindelijk zo ver. 

Steve, Sarah, Jean-Marie en Vincent werkten 
van 17 september tot 1 oktober aan de ver-
sterking van de energievoorziening van het 

ziekenhuis in Boko door de installatie van fo-
tovoltaïsche zonnepanelen en enkele krachtige 
batterijen. Dankzij die ingreep is de elektrici-
teitsvoorziening voor de pediatrische afdeling, 
de kraamafdeling en het laboratorium voortaan 
verzekerd. In geval van een stroomtoevoeron-
derbreking op het reguliere net zullen de drie 
afdelingen gebruik kunnen maken van de zon-
ne-energie opgeslagen in de batterijen. 

Teamleider Steve geeft wat meer details: 

“Wij realiseerden de installaties met UPS-sys-
temen, fotovoltaïsche panelen en batterijen. 
De installatie zelf was niet zo complex, maar 
vereiste wel een zekere nauwgezetheid. Het 

belangrijkste was om goed het onderscheid te 
maken tussen de energiebelasting en de ener-
giebehoefte. Volgens de studies die onze inge-
nieurs in België vooraf hebben uitgevoerd, zal 
de installatie tot 12 jaar in perfecte autono-
mie kunnen functioneren. De technologie van 
de batterijen maakt dat mogelijk. De batterij-
en zijn ook van zeer goede kwaliteit en zijn in 
Europa gekend voor hun betrouwbaarheid. We 
hopen echt dat de installatie hier 12 jaar kan 
draaien. Alles werd uitgebreid getest en we 
zijn blij dat alles goed functioneert.

De samenwerking met de lokale techniekers 
van het hospitaal verliep heel goed. Ze hielpen 
ons bij de installatie. Het zijn heel leergierige 
én bescheiden mensen en dat werd door ons 
zeer geapprecieerd.

De missie was een fantastische ervaring. We 
waren erg onder de indruk van de vriendelijk-
heid en het warme onthaal van de Beninse be-
volking. En van de lach van de vele kinderen die 
we ontmoetten.”

Kleine moestuinen voor vrouwen, grote meerwaarde 
Als Stichting investeren we niet alleen in grote 
gemeenschappelijke groentetuinen voor tel-
kens een vijftiental vrouwen, maar ook in klei-
ne moestuinen voor telkens één gezin. Tot nu 
toe hebben we meer dan 180 tuinen aangelegd 
in de regio’s Tchaourou en N’Dali. Onze twee 
landbouwkundigen spelen daarbij een cruciale 
rol. Zij geven de vrouwen de nodige technische 
ondersteuning, leggen uit wanneer je best wat 
kan aanplanten en hoe ze het meest rendement 
kunnen halen uit de moestuinen. Zij volgen re-
gelmatig op en kunnen zo heel gericht de vra-
gen van de vrouwen beantwoorden. 

Chamsou Dine Baguiri, onze communciatie-
verantwoordelijke in Benin, vergezelt zijn 

collega’s af en toe en verzamelde recent enke-
le reacties van vrouwen die een eigen moestuin 
hebben. 

In het dorp Kakara 
poseert Bibi Adam, 
lachend op de foto, 
trots met de geoogste 
tomaten. 

“In mijn tuintje 
kweek ik okra, toma-
ten en chili. Als ik 
een groentesaus wil 

bereiden, heb ik altijd bij de hand wat ik nodig 
heb. Ik hoef nu niet meer naar de markt om 
daar minstens 500 CFA uit te geven aan ingre-
diënten. Mijn moestuin bespaart me dus wel 
wat geld. Soms is de oogst zo goed dat ik een 
deel kan verkopen. Ik kan nu mijn hele gezin 
voeden. En ook regelmatig groenten op tafel 
zetten zoals jullie voedingsdeskundige ons ad-
viseert. Ik heb mijn tuin nu vier jaar. Sindsdien 
is het leven voor mij eenvoudiger en heb ik een 
zekere gemoedsrust”. 

Een andere dame getuigt dat de voordelen van 

de moestuinen enorm 
zijn. Toen zij nog geen 
moestuin had, pieker-
de ze dagelijks over 
hoe ze aan voldoende 
geld zou geraken om 
groenten te kopen 
voor haar gezin. Nu 
ze zelf groenten kan 
kweken, heeft ze die zorg niet meer. Ze heeft 
ook minder discussies met haar man omdat ze 
onafhankelijker is geworden. Ze hoeft geen 
geld meer aan hem te vragen om boodschappen 
te doen.

Beide dames benadrukken dat de steun van 
de twee landbouwkundigen van onze Stichting 
voor hen zeer belangrijk is. Dankzij hun steun 
houden ze vol want het is niet altijd eenvoudig. 

Het grootste probleem waar ze mee te kampen 
hebben, is het gebrek aan water tijdens het 
droogseizoen. 

Ook in de toekomst zal de Stichting nog verder 
investeren in de kleinere moestuinen én de gro-
te gemeenschappelijke groentetuinen. 

Twee nieuwe collega’s voor 
het lokale team in Benin

Isséré en Marie-Claire zijn recent het 
team in Benin komen versterken. We la-
ten je graag met hen kennismaken.  

Isséré ATCHA heeft een diploma Toege-
paste Statistiek behaald aan de Nationale 
School voor Statistiek, Planning en Demo-
grafie van de Universiteit van Parakou. 

Marie-Claire DANSI KAKPO heeft een mas-
ter in Financiën, Boekhouding, Controle en 
Audit. 

Wat zal jullie opdracht zijn binnen de 
Stichting? 
Isséré: Ik zal verantwoordelijk zijn voor de 
monitoring en de evaluatie van de projec-
ten. 

Marie-Claire: En ik ben financieel en admi-
nistratief verantwoordelijke. 

Wat heeft jullie er toe aangezet om bij 
de Stichting te solliciteren?
Isséré: Ik voelde mij aangetrokken door de 
waarden van de Stichting. Empowerment, 
ethisch en transparant handelen, ver-
trouwen en wederzijds respect, dat zijn 
waarden die ik zeker deel. Verder sprak 
de ontstaansgeschiedenis van de Stich-
ting mij aan. Het gegeven dat de Stichting 
geen politieke status heeft, was voor mij 
ook een belangrijke plus. En tot slot sta ik 
volledig achter haar doel om via concrete 
en duurzame acties en projecten tegemoet 
te komen aan de behoeften van de meest 
kwetsbare bevolkingsgroepen. Marie-Clai-
re: De vacature lag volledig in lijn met 
mijn ambities. Ik ervaar de Stichting ook 
als een organisatie die eerlijkheid, integri-
teit en professionaliteit hoog in het vaan-
del draagt. Verder motiveert het mij om 
mee te werken aan de doelstellingen van 
de Stichting en kwetsbare of hulpbehoe-
vende mensen te helpen. Ik heb nu begre-
pen dat iedere droom haalbaar is, zolang 
je er maar in gelooft. 

Wat is de essentie van jouw rol in de 
Stichting, Isséré?
De essentie van mijn rol is te waken over 
de meerwaarde, de effectiviteit en de ef-
ficiëntie van de projecten. 

Dat houdt onder meer in het organiseren 
van de projectvergaderingen met alle be-
trokken partijen. Ik sta ook in voor het be-
palen van de kritische projectindicatoren 
en het verzamelen, verwerken en analyse-
ren van de nodige data om die indicatoren 
te kunnen opvolgen.  Ik zal ook instaan 
voor het opstellen van de verantwoor-
dingsdossiers en voor de tussentijdse en fi-
nale evaluatie van de projecten. Het is ook 
de bedoeling dat we telkens leren van pro-
jecten zodat we die kennis en ervaringen 
kunnen toepassen bij volgende projecten.

Welke prioriteiten hebben jullie voor je-
zelf gesteld?
Marie-Claire: Ik wil mij eerst en vooral 
goed inwerken in de organisatie zodat ik 
zo doeltreffend en efficiënt mogelijk kan 
werken. Isséré: Mijn eerste prioriteit is de 
uitbouw van een statistisch kader om de 
acties van de Stichting in de verschillende 
interventiedomeinen zichtbaar te krijgen.

Nog een laatste woordje misschien? 
Isséré: Ik ben gewoon heel blij dat ik deel 
kan uitmaken van het lokale team en zo 
kan bijdragen aan de realisatie van de 
droom van Hubi & Vinciane in Benin. 

Marie-Claire: Ik wil de Stichting en meer 
bepaald de raad van bestuur, het lokale 
team en alle donatoren bedanken voor al 
het werk dat de voorbije veertig jaar ge-
realiseerd werd. Mijn wens is dat de Stich-
ting er binnen dit en vijf jaar in slaagt om 
haar inkomsten te vervijf- of zelfs ver-
tienvoudigen om zo nòg meer mensen te 
bereiken en die grote  droom werkelijk-
heid te doen worden. 

En ook in België werd de verjaardag van Stichting Hubi & Vinciane gevierd!
Op zondag 27 november vierden een vijftigtal 
partners, bestuurders, donatoren en sympa-
thisanten de 40ste verjaardag van de Stichting 
in de indrukwekkende gotische zaal van het 
stadhuis van Leuven. 

Kathleen Cools, ambassadrice van Stichting 
Hub & Vinciane, leidde ook deze keer de viering 
in goede banen. 

In zijn welkomstwoord 
sprak Dirk Vansina, sche-
pen van de stad Leuven, 
zijn bewondering uit 
voor de realisaties van 
de Stichting en knoopte 
er ineens een uitnodiging 
aan vast voor de viering 
van het gouden jubileum in 2032. 

Kathleen Cools ging in 
november voor de eerste 
maal naar Benin. Ze ver-
telde kort dat ze enorm 
getroffen en zelfs ont-
roerd was nu ze met haar 
eigen ogen had kunnen 
zien wat de Stichting al-

lemaal verwezenlijkt heeft in die veertig jaar. 
“De ontmoeting met Zouerath, het meisje dat 
dankzij de inspanningen van de voedingsdes-
kundige van de Stichting gered was van zware 
ondervoeding, zal mij altijd bijblijven. Ik ben 
er nu nog meer van overtuigd dat de werking 
van de Stichting broodnodig is en blijft.” 

Pascale Van Assche, ge-
delegeerd bestuurster 
van de Stichting, vertelde 
dat de Stichting 40 jaar 
geleden startte met de 
ondersteuning van het 
kleine brousseziekenhuis 
in Papané, maar ondertus-
sen is uitgegroeid tot één van de belangrijkste 
partners in streekontwikkeling in Benin. “De 
rol van de stad Leuven in die evolutie mag niet 
onderschat worden. Dankzij subsidies van de 
stad kon de Stichting met het project ‘Chaque 
femme son bananier’ maar liefst 20 000 bana-
nenstekken uitdelen aan even veel gezinnen én 
hen leren hoe je een bananenplant best behan-
delt. Dat en andere projecten droegen ertoe 
bij dat de ernstige ondervoeding bij kinderen 
tot 5 jaar daalde van 12 naar 3 %.” 

De special guest van 
het hele gebeuren was 
natuurlijk Marcienne 
Houenou, directrice van 
de Stichting in Benin die 
speciaal voor de gelegen-
heid naar België was af-
gereisd. Zij kent de Stich-
ting al bijna twintig jaar: eerst als directeur 
van het hospitaal van Boko en sinds vijf jaar 
als directeur van de Stichting met een team 
van negen lokale medewerkers. Zij wees erop 
dat het hospitaal van Boko dankzij de onder-
steuning van de Stichting uitgegroeid is tot een 
referentieziekenhuis. Zij betreurt dat de lokale 

bevolking vaak te lang wacht om naar het hos-
pitaal te gaan. Voor veel mensen is er dan geen 
hulp meer mogelijk. Vandaar dat de Stichting 
een vijftal jaar geleden besliste om ook pre-
ventief te werken rond evenwichtige voeding 
en hygiëne. “De detectie en behandeling van 
ondervoede kinderen, de ondersteuning bij de 
aanleg van moestuinen in de dorpen en in de 
scholen, het bananenproject, de aanleg van 
waterputten met drinkbaar water, de bouw 
van sanitaire blokken en zo verder. Dat zijn 
allemaal projecten die deel uitmaken van een 
geÏntegreerde aanpak van de strijd tegen mal-
nutritie.” 

Marcienne had het ook over landbouw en on-
dernemerschap, die andere belangrijke sector 
waarbinnen de Stichting actief is. Ook daar 
loopt vandaag een belangrijk project in de 
vorm van de oprichting van een incubatiecen-
trum waar jonge ondernemers de nodige onder-
steuning krijgen. 

Tot slot bedankte ze iedereen met een welge-
meende Vlaamse ‘DANKU’ voor de vele gelever-
de inspanningen. 

En dan was het de beurt 
aan Benoît Akando, ere-
consul van Benin in Bel-
gië, anesthesist en sinds 
anderhalf jaar lid van de 
raad van bestuur. “Ik ken 
de Stichting al heel lang. 

vervolg op pagina 4



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)
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QbD blijft ons steunen!
De QbD Group heeft ons ook in 2022 het hele jaar door gesteund door allerlei 
activiteiten te organiseren.

Na eerdere inzamelingen het voorbije jaar, brachten de lunches die een 
Thaise collega maandelijks op tafel tovert recent nog een heel mooi bedrag 
op. Naar Beninse maatstaven voldoende om acht bevallingen te begeleiden 
of meer dan 20 echografieën te nemen. 

De oproep om lakens, handdoeken, schoenen en kleding in te zamelen werd enthousiast opge-
volgd. De bestelwagen die het materiaal naar WereldMissieHulp bracht, zat propvol. En dat was 
nog maar een deel van wat er ingezameld werd.  

Magdaleen Pieters, de HR Manager van 
de QbD Group,  nam in november sa-
men met haar gezin en haar moeder 
deel aan de Inleefreis naar Benin en 
overhandigde ook ter plekke een deel 
van het ingezamelde materiaal. Zo 
schonk ze onder meer een heel aantal 
brillen aan de oogkliniek van Boko.

En last but not least nemen maar liefst 21 werknemers van de QbD Group deel aan de Corrida in 
Leuven op 30 december ten voordele van de Stichting. Samen hebben ze zich geëngageerd om 220 
kilometer te lopen. 

Wij appreciëren enorm de ondersteuning en de hulp van de QbD Group voor onze Stichting. Een 
zoveelste welgemeende dankjewel!

Ottertrotter Mechelen 
Op zondag 18 september vond het Ottertrotterfestival plaats in 
de Kruidtuin in Mechelen. Naast muziekoptredens en allerlei ac-
tiviteiten was er ook een wereldmarktje met de leden van de 
Mondiale raad van Mechelen. 

Ook Stichting Hubi & Vinciane was van de partij. Aan ons standje 
konden de bezoeker terecht voor meer informatie over onze projecten of om een leuk geschenkje 
te kopen. En we hadden de weergoden mee want die hielden het gelukkig bijna tot het einde 
helemaal droog.

Westfit schenkt fietskledij en  
-materiaal aan Beninse Wielerfederatie
Stijn Sprenghers, oprichter en manager van Westfit – Fiets & 
Multisport Academie, nam samen met zijn gezin deel aan de in-
leefreis naar Benin in november 2022. 

Hij maakte van de gelegenheid gebruik om meer dan 40 kilo fietskledij en -materiaal te overhan-
digen aan de Beninse Wielerfederatie. Als Stichting zetten wij in op sport en beweging onder meer 
in het kader van het preventieproject voor diabetes en hypertensie. Wij zijn dan ook heel blij met 
de gift van Westfit aan de Beninse Wielerfederatie.

Om twee redenen wilde ik graag lid worden van de raad van bestuur. De geconcentreerde manier 
van werken in één bepaalde regio en in wel omlijnde domeinen, maakt dat de Stichting veel 
efficiënter en effectiever werkt dan heel wat andere organisaties. Daarnaast is er de link tussen 
België en Benin. Ik ben geboren in Benin, heb mijn secundaire studies daar ook gedaan, maar 
kwam voor mijn universitaire studies met een beurs naar België. Benin heeft de laatste jaren 
een enorme evolutie doorgemaakt, maar ‘le chemin est encore très long’. En Benin zal daar 
niet in slagen zonder de nodige hulp. En dat gaat niet alleen over geld, maar ook over kennis, 
technologie, ontwikkeling en opleiding. Vooral in het noorden van het land waar de armoede 
verschrikkelijk is en waar de mensen een gemakkelijke prooi zijn voor extremisme, is de nood 
aan opleiding en ondersteuning belangrijk.” 

Gilles de Kerchove, voorzitter van de Stichting, sluit de feestelijke viering 
af. “Ik bedank heel expliciet Piet Van Assche die in maart jammer genoeg 
overleden is, maar die de persoonlijke tragedie van het verlies van zijn 
dochter omgezet heeft in zo’n bijzonder mooi en duurzaam project. Ik wil 
ook Pascale en Marcienne bedanken, twee sterke dames die aan het roer 
van de Stichting staan.” 

Vervolgens ging Gilles dieper in op de waarden van de Stichting: respect en 
vertrouwen, engagement, samen groeien, duurzaamheid … “Vandaag lijkt 
het erop dat de relaties tussen een aantal Afrikaanse landen en Europa wat moeilijker liggen 
onder meer in de context van de oorlog in Oekraïne. Het vertrouwen en respect tussen Europa en 
Afrika moeten terug opgebouwd worden. We moeten samen groeien zodat Benin de vele uitdagin-
gen aan kan: uitdagingen op ecologisch, economisch, demografisch en religieus vlak.” 

Na die inspirerende toespraken en persoonlijke getuigenissen, was het 
tijd voor een drankje en een hapje, aangeboden door de stad Leuven. 
Bedankt Leuven en bedankt aan alle sympathisanten en vrijwilligers. 

En ook in België werd de verjaardag van 
Stichting Hubi & Vinciane gevierd! (vervolg van p3)

Stichting Hubi & Vinciane op de kerstmarkt in Mechelen op 17 december!

Ben je nog op zoek naar een leuk kerstcadeautje, kom dan zeker naar ons standje op de kerst-
markt van Mechelen! Ruime keuze aan houtsnijwerk, metalen beeldjes, schriftjes, place mats, 
zakken, t-shirts … 

Waar? Mondiale Kerstmarkt, Refuge, Onze-Lieve-Vrouwestraat 52 2800 Mechelen 
Wanneer? Zaterdag 17 december van 12.00 tot 18.00 uur

Die dag vinden er trouwens in het hele stadscentrum allerlei activiteiten plaats in het kader van   
“Mechelen Houdt Je Warm”. 

Rusthuis – St Barbara
Het personeel van het rusthuis hield tijdens de vastenperiode een 
Sobere Maaltijd en de opbrengst was ten voordele van de Stichting.  
Op de foto : de directeur en de aalmoezenier, Lieve Van Assche-Dier-
ckx en de zussen Pascale en Mary-Ann Van Assche.

Wereldmarkt Oud-Heverlee – 17 november 2022
De gemeente Oud-Heverlee organiseerde zoals ieder jaar een 
wereldmarkt om projecten in het Zuiden in de kijker te zetten. 
Het was een hele gezellige en drukbezochte editie die plaats-
vond in de gemeentelijke basisschool “de Hazensprong”. Isa 
Mutsaerts stond er met een standje voor Stichting Hubi & Vin-
ciane. Zij had nl. van Oud-Heverlee een toelage ontvangen voor 
haar stage-werkbezoek in Benin. Daar werkte ze samen  met 
nog drie andere studenten van de KU Leuven aan het project 
“Banupads” om met bananenvezels herbruikbare maandverbanden te maken. 

Eindejaarscorrida Leuven op 30 december 2022!
Bijna 100 lopers nemen deel aan de Eindejaarscorrida voor Stichting 
Hubi & Vinciane op 30 december in Leuven. Samen zullen ze net geen 
900 km afleggen. 

Inschrijven kan niet meer, maar supporteren kan nog wel. Je bent op 30 december welkom in ons 
Hubi & Vinciane-café, en -winkeltje in Kinepolis. En ook financieel bijdragen kan nog steeds.   Alle 
donaties gaan rechtstreeks naar de bouw van een nieuwe materniteit voor het hospitaal Saint-
Jean-de-Dieu in Boko. Voor alle bijdragen vanaf 40 euro ontvang je trouwens een fiscaal attest.

De Stichting viert Kerstmis met de kin-
deren van de kleuterschool in Kakara

(scan de QR-code)

De Stichting deelde educatieve kerstca-
deautjes uit in de kleuterschool van Kakara 
in de gemeente N’Dali. 
Lees hierover op onze website. 


