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Malnutritie in Afrika

Project Malnutritie 

Pascale Van Ascche

    1982-2017

Hongersnood bedreigt de mensheid. 

Vandaag lijden in Afrika 220 miljoen mensen onder 
voedseltekort. 

Kinderen en zwangere vrouwen zijn het kwetsbaarst. 
Malnutritie bij kinderen herkennen is niet eenvoudig. 
Acute ondervoeding is goed zichtbaar door ondermaats 
gewicht tegenover lengte. Bij chronische ondervoeding 
loopt de lengte achter op de leeftijd. Om die toestand 
te herkennen, moet je alle waarden systematisch on-
derzoeken in functie van de leeftijd. Op het terrein 
gebruiken we het meten van de bovenarmomtrek van 
kinderen (1-5 jaar) als indicator van de voedingstoe-
stand. 

In sub-Saharisch Afrika is bijna 25% van de kinderen 
ondervoed. In Benin lijden 16% van die kinderen aan 
acute en 44% aan chronische ondervoeding.

Vervolg op pagina 3

Sinds 2014 is de Stichting gestart met 
een project om ondervoeding in de re-
gios van Tchaourou en Parakou-N’dali 
aan te pakken. Eerst werd een protocol 
uitgewerkt. Op basis daarvan werkt een 
multidisciplinair team van onze zieken-
huizen samen met de coördinerende 
arts van de Zones.
De pediater superviseert en de sociaal 
assistente coördineert; het team gaat 
naar de dorpen voor sensibilisering van 
de bevolking en spoort problematische 
gevallen op. Ernstig ondervoede kinde-
ren worden opgenomen in het zieken-
huis voor een intensieve behandeling. 
Tijdens de hospitalisatie gaat de aan-
dacht ook naar begeleiding en opleiding 
van de moeders. Ze krijgen advies over 
gezonde en evenwichtige voeding, be-
zoeken de groentetuin van het zieken-
huis en krijgen kooklessen. Zo leren ze 
heel concreet hoe ze zelf ondervoeding 
kunnen vermijden.
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Editoriaal 
We zijn het nieuwe jaar alweer gewend. “Tijd 
vliedt”, mijmerde Vergilius. Voor de Stichting 
een aansporing om het werk niet te laten liggen, 
maar dapper door te gaan met haar projecten 
in Benin, samen met onze Belgische en Beninse 
partners. 

Het eerste nummer van deze jaargang bevat een 
ruim palet aan bijdragen, die een gevarieerd 
beeld geven van thema’s die ons bezighouden en 
acties die we daarrond ondernemen.

Echter, geen actie zonder centen. Aan het begin 
van het nieuwe werkjaar brengen we verslag uit 
over de financies van de Stichting. Het mag ge-
zegd: we boeren goed. En ik voeg er direct aan 
toe: dankzij onze schenkers en weldoeners, onze 
vrienden en sympathisanten die zich herkennen 
in het werk van de Stichting en hun engagement 
tastbaar maken met giften en diensten.

Verder in deze Nieuwbrief staat de problematiek 
van de malnutritie centraal, onder meer met 
een bijdrage van Prof. Chris Van Geet (LUMOS UZ 
Leuven). Voor de Stichting ligt ondervoeding op 
het raakvlak van haar programma’s in gezond-
heidszorg en landbouw.

Euloge, onze medewerker in Parakou, geeft in-
kijk in een doorsnee werkdag voor de Stichting. 
Eveneens op het terrein delen studentes van de 
hogeschool Odisee hun stage-ervaringen in beeld 
en woord. Samen met het verslag over diverse 
evenementen hier te lande ten voordele van het 
werk van de Stichting, kan de inzet van zoveel 
mensen de lezer niet onbewogen laten.

Prof. Dr. Marc Vervenne
Voorzitter Stichting Hubi & Vinciane

We geven het woord aan Euloge, 
getrouwd en vader van drie, onze 
coördinator ter plaatse

Papanédorp waar ik geboren ben op 25 augustus 
1981 ligt in het departement Borgou in Benin. Met 
mijn einddiploma secundair onderwijs op zak heb 
ik me in 2001 kunnen inschrijven aan de univer-
siteit van Parakou aan de faculteit Economische 
wetenschappen waar ik vervolgens m’n hoger di-
ploma heb behaald in Financiën en Boekhouden. 
Vanaf 2005 ben ik tewerkgesteld in de Stichting 
Hubi en Vinciane als verantwoordelijke voor de 
opvolging van de programma’s onderwijs en land-
bouw. Tegelijk heb ik m’n opleiding verdergezet 
waardoor ik een Master in Projectmanagement kon 
behalen, opnieuw aan de universiteit van Parakou.
Vandaag ben ik fier te kunnen zeggen dat ik voor 
de SHV werk als coördinator en aldus betrokken 
ben bij heel wat sociale en duurzame projecten 
van streekontwikkeling. 

Erg vroeg al op deze dinsdagmorgen,  na mijn fami-
liale verplichtingen, kom ik toe in mijn kantoortje 
en geef me met veel plezier over aan m’n dag-
taken, Zoals daags voordien gepland, start ik met 
het doornemen van m’n mailverkeer. Op basis van 
de hoogdringendheid van de berichten geef ik me-
dewerkers instructies om gegevens of informatie 
te verzamelen die me toelaten de nodige acties 
te coördineren. In dit geval telefoneer ik met de 
directrice van het hospitaal van Papané om een af-
spraak te maken voor een gesprek waarin we nog 
eens tot in het detail alle aspecten zullen door-
nemen van de programma’s ‘Garde malade’ en 
‘ondervoeding’. Vervolgens maken we met de bur-
gemeester van Tchaourou een afspraak over een 
partnerschap in verband met een zonnekiosk.

In de late voormiddag hebben we een driehoeks-
gesprek met de gemeente Tchaourou en een verte-
genwoordiger van het  CAMPF (Centre des Arts et 
Métiers de la Femme de Parakou).  Op de agenda: 
de evaluatie van de voorbije initiatieven en het 
bijsturen van de planning voor de volgende activi-
teiten en de benodigdheden daarvoor, zowel mate-
rieel als personeel.
Meteen na de middagpauze, stort ik me op het  
aanbestedingsdossier voor de bouw van een op-
slagplaats in Maréborou. Nadat ik alle dossiers 
technisch en financieel heb geanalyseerd, kan ik 
een kandidaat voordragen voor de uitvoering van 
het werk. 
Rest me nog een overleg met de landbouwtech-
niekers op basis van de definitieve resultaten van 
nauwkeurig verzamelde statistieken over de oogst 
van soja, rijst en arachide en dus van de impact 
van onze acties. 

Met deze vergadering sluiten we de werkzaamhe-
den af van deze mooie doordeweekse dag.
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Fotodagboek Malnutritie in Afrika 
Stage in de materniteit van het ziekenhuis Saint Jean Martin in Papané

Elise en Kimberly, 2 studentes vroedkunde aan de ho-
geschool Odisee, liepen ca 2,5 maanden stage in de 
materniteit en het verloskwartier in het ziekenhuis te 
Papané.

Eén van de twee verlostafels in het verloskwartier van 
het ziekenhuis. Plaats van blijde, maar ook droevige 
gebeurtenissen.

Meteen na de bevalling krijgen de mama’s en de kind-
jes hier een plaatsje.

Kimberly helpt een mama, net 
bevallen van haar eerste kindje, 
met het aanleggen bij de borst-
voeding.

Elise en Kimberley, haalden voor hun vertrek samen met hun familie en vrienden ruim 
5.060 euro op met allerlei acties. Onze oprechte dank!

Vervolg van pagina 1

Malnutritie heeft diverse oorzaken, zoals tekort aan 
gevarieerd voedsel, gebrek aan medische zorg, on-
toereikende hygiëne, inadequate zorg voor kinderen, 
lage opleiding van moeders. Zuigelingen die in de 
eerste zes maanden na de geboorte geen exclusieve 
borstvoeding krijgen, zijn zeer vatbaar voor ernstige 
diarree, met ondervoeding tot gevolg. Baby’s die na 
de ideale zes maanden van uitsluitend borstvoeding 
overschakelen naar voedsel dat arm is aan eiwitten 
evolueren naar kwashiorkor, die voorkomt bij kinde-
ren met voldoende calorieën, maar te weinig proteï-
nen. Kwashiorkor betekent de ‘ziekte van het spenen’ 
en stamt uit het Swahili, verwijzend naar “rood en 
verdrietig”. Die kinderen hebben door vocht opge-
zette buikjes, ontkleurde en ontkrulde haren en pig-
mentatiestoornissen van de huid, naast hartfalen en 
andere ernstige ziektebeelden.

De gevolgen van ondervoeding zijn ingrijpend. Tijdens 
de eerste 1000 levensdagen, vanaf de conceptie tot 
ongeveer twee jaar, is de nutritionele omgeving ex-
treem belangrijk voor de hersenontwikkeling. Chro-
nische ondervoeding op jonge leeftijd gaat gepaard 
met beperkte verstandelijke en sociale ontwikkeling. 
Het geheugen van de cel maakt dat de nefaste om-
gevingsfactor van voedseltekort zich verderzet door 
veranderingen op het DNA (epigenetica).  Studies in 
de epidemiologie (gezondheid en ziekte in menselijke 
populaties) en de epigenetica (externe invloeden op 
het DNA) tonen aan dat die kinderen later de nega-
tieve gevolgen van ondervoeding dragen, met sterke 
vatbaarheid voor ziektes en hoge sterfte. In sub-Sa-
harisch Afrika is ondervoeding voor 45% mee de oor-
zaak van mortaliteit bij kinderen (<5 j.) die lijden aan 
voorkombare of behandelbare ziektes, zoals mazelen, 
malaria, hersenvliesontsteking en buikgriep.

“Kindersterfte (%) bij verschillende ziektebeelden in 
functie van graad van ondervoeding”
Studie van Prentice et al, JCI 2008

Ongeveer 10% van de wereldbevolking lijdt aan onder-
voeding, met sub-Saharisch Afrika als trieste koploper 
(220 miljoen). 

De middelen om malnutritie terug te dringen zijn 
eenvoudig: hygiëne, drinkbaar water, preventieve 
vaccinaties, vorming van ouders, opleiding van zorg-
verleners, zorg voor moeder en kind, exclusieve 
borstvoeding tot de leeftijd van zes maanden en be-
schikbaarheid van gevarieerde voeding met voldoende 
eiwitten. Het duurzaam ontwikkelen van lokale voed-
selbronnen in landbouw, veeteelt en visvangst biedt 
een oplossing.

Chris Van Geet

Netwerkevenement 
Leuvens Netwerk Noord-Zuid 
Stichting Hubi & Vinciane nam samen met 70 anderen 
deel aan het netwerkevenement, dat de stad Leuven 
en de Leuvense Derdewereldraad organiseerden.

De deelnemers maakten kennis met de nieuwe web-
site van het Leuvens Netwerk Noord-Zuid, gingen van-
uit hun lokale werking aan de slag met de Duurzame 
Ontwikkelingsdoelstellingen, waren getuige van het 
engagement dat het Leuvense stadsbestuur aangaat 
voor de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen, en 
legden contacten met de andere aanwezige Noord-
Zuidactoren en met de thematische werkingen. 

Een beeld van de materniteit. 

Na 2,5weken stage is, bij ons al-
lebei, onze eerste bevalling dan 
toch een feit! 
Ik mocht van de mama een naam 
kiezen voor haar zoontje. Nadat 
ik enkele suggesties had gedaan, 
heeft de mama de naam Thibo 
gekozen.

Zelf een gezond kindje op de we-
reld helpen zetten. Een beetje 
fier, vooral intens gelukkig.
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Stichting Hubi & Vinciane in de kijker

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

Een gift of eenvoudige doorlopende opdracht ten voordele van onze projecten?
Fiscaal attest vlgs Art 145/33 §1,2° van het Wetboek Inkomstenbelastingen 1992, met een minimum van 40 euro per jaar.
Hartelijk dank bij voorbaat!
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Stichting Hubi en Vinciane 
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FINANCIEEL VERSLAG
Jaar 2016

• Music for life – december 2016 
Tijdens de tractor kerstlichtparade in 
Werchter hielden Fran en Christof een 
jeneverbar open op hun oprit. Vele bu-
ren en vrienden kwamen genieten van 
een opwarmertje en 120 toeterende en 
verlichte tractoren. Voorlopig ontvingen 
we reeds 350 euro van Music for Life – 
meer volgt bij de verdeling van de to-
tale ontvangsten.

• Corrida : december 2016
Opnieuw liepen zo’n 170  lopers ten 
voordele van het project Equidec en za-
melden samen meer dan 4.000 euro in. 

Je vindt ons foto album van de corrida 
op onze Facebook pagina ‘Foundation 
Hubi & Vinciane’.

• Lieve Dufoer, dochter van Herman Dufoer, een schoolkameraad van Piet en 
sympathisant van het eerste uur, deelde haar verjaardagstaart met de Stichting 
Later op het jaar volgt een schilderijenverkoop ten gunste van de Stichting. De 
schilderijen zijn van de hand van de overleden echtgenote/mama.

• Hoe een afscheid toch  iets mooi kan betekenen
We ontvingen giften  n.a.v. het overlijden van mevrouw Marie-Thérèse D’hont-
Dewever, sympathisante van het eerste uur. Het was omwille van haar per-
soonlijke, mooie ervaring in Benin dat zij haar kinderen vroeg de Stichting te 
vernoemen, de dag dat ze er niet meer zou zijn. Onze oprechte deelneming.

Met een eigen bijdrage van 75.000 euro, kon de Stichting via het DGD meerjaren-
plan investeren in het gezondheidsprogramma. In de hospitalen werd 32.750 euro 
uitgegeven: de hospitaaltuinen, een voertuig, een extra personeelslid bij de me-
dische beeldvorming en andere. Verder ging een kleine 7.000 euro naar containers 
met medisch materiaal en 4.000 euro naar een zonnekiosk in Papané 
Het landbouwprogramma, opleiding en ondersteuning van boeren, kon rekenen op 
een toelage van 35.000 euro en in de Ferme de Sokounon werd 20.000 euro geïn-
vesteerd voor de bouw van stallen, de aankoop van kweekdieren en de oprichting 
van een winkel op het terrein. Een irrigatiesysteem met pompen op zonne-energie 
vereiste 23.250 euro.
Het onderwijsprogramma nam 49.000 euro van het budget: twee klaslokalen en 
materiaal voor het project van tweedekansonderwijs voor vrouwen (Centre des 
Arts et des Métiers de la Femme de Parakou).
Ook het weeshuis kreeg de nodige steun met bijna 6.000 euro.
Voor de kosten van het lokale kantoor in Benin werd in totaal 3.500 euro uitge-
geven. Opnieuw slaagde de Stichting erin om het totaal van de beheerskosten te 
beperken tot 3.72 % van de totale ontvangsten.

De inkomsten van 2016 sloten met een totaal van 265.384 euro nog net iets hoger 
af dan vorig jaar, toen al uitzonderlijk. We mochten opnieuw rekenen op toelagen 
van verschillende provincies en gemeenten, van scholen, partners, serviceclubs, 
bedrijven en vele sympathisanten. 
Niet minder dan 600 gulle donatoren gaven ons hun steun waarvan ook velen ons 
pas dit jaar leerden kennen.
Ook dit jaar mocht de Stichting immers delen in heel wat verjaardagen en jubilea 
van particulieren en organisaties. De stagiaires van diverse hogescholen en uni-
versiteiten organiseerden acties. Secundaire scholen kozen de Stichting voor hun 
Vastenactie. Serviceclubs organiseerden evenementen en heel wat particulieren 
en bedrijven liepen voor het goede doel.

De Stichting is dus financieel gezond, en met deze inkomensbasis ziet de toekomst 
er veelbelovend uit. 

Voor meer details en exacte (niet afgeronde) cijfers verwijzen we graag naar onze 
website http://hubi-vinciane.be/cms/financien/

Hartelijk dank aan alle gulle gevers! 
Het is niet altijd mogelijk u persoonlijk te bedanken. Daarom 
betuigen we langs deze weg onze oprechte dank aan al onze 
sympathisanten. Zonder uw steun is er immers geen Stichting. 
We hopen ook in 2017 op uw gulle bijdrage te mogen rekenen.


