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    1982-2017

35 Jaar geleden
Pieter Van Assche
Ere-voorzitter Stichting Hubi & Vinciane

Na het vliegtuigongeval op 16 november 1981, waar-
bij de ziekenhuisdokter Hubert Adriaens en Vinciane 
Van Assche om het leven kwamen, stopte abrupt alle 
activiteit in het brousseziekenhuis van Papané. Het 
personeel bleef verweesd achter. 

De ouders Adriaens en Van Assche beslisten een Stich-
ting in het leven te roepen om te proberen het zie-
kenhuis herop te bouwen. In eerste instantie kwamen 
alle middelen van giften van familie en vrienden. Zo 
kon het salaris van enkele hulpverpleegsters betaald 
worden, vrouwen uit het dorp die Hubi had opgeleid 
en werden eerste stappen gezet om het ziekenhuis 
terug functioneel te krijgen.

Uit onverwachte hoek kreeg de Stichting een stevige 
duw in de rug. Precies vier jaar na de het ongeval 
keerde de Beninese regering een som van 10 miljoen 
CFA uit, omgerekend 1,3 miljoen BEF, als morele 
schadevergoeding.

Onder de indruk van het sterke engagement van de 
Stichting, recruteerde Memisa intussen een Neder-
landse arts die voor drie jaar naar Papané werd ge-
stuurd. 

In de volgende jaren werd de hele site grondig opgekuist, de brousse werd teruggedrongen, bestaande gebouwtjes opgefrist 
en nieuwe opgericht, er werd gezorgd voor drinkwater en vanuit België werden medisch toestellen opgestuurd. De zieken-
zalen werden uitgebreid of opnieuw gebouwd zodra er weer wat geld beschikbaar werd gemaakt. 

Door deze samenwerking met de Stichting is het kleine brousseziekenhuis gegroeid tot wat het nu is. In de kerstperiode 
1984, na lang aarzelen en onder druk van de Beninese authoriteiten, drie jaar nadat hun dochter was overleden, trokken 
Piet en Lieve naar Benin. Het bezoek was overweldigend en onvergetelijk – en het gaf de energie om zich hun leven lang te 
engageren voor hun ziekenhuis in Papané.    
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- 3 september om 11u: 
  feestelijke ontvangst en viering vrijwilligers op het stadhuis te Leuven

- 8 oktober om 14u30: 
  viering verjaardag en benefietmatinee met Kathleen Cools
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Editoriaal 
De Stichting Hubi & Vinciane is in 1982 opgericht. 
Een initiatief van 35 jaar geleden heeft verdriet 
om verlies omgezet in engagement voor Benin. 
Dat gedenken we dankbaar. Wat als een zaadje is 
geplant, is tot een boom uitgegroeid.

Het heden begrijpen en onderscheiden wat voor 
ons ligt, steunen op kennis van gisteren. Erevoor-
zitter Piet Van Assche en zijn echtgenote Lieve 
Dierckx, ouders van Vinciane en initiatiefnemers 
van het eerste uur, verkennen oorsprong en groei 
van de Stichting. Elders in dit nummer lezen we 
over de vieringen in het najaar in Benin.

De lentemissie 2017 was bijzonder intensief. 
Gedelegeerd bestuurder Pascale Van Assche en 
bestuurder Hilde Coremans rapporteren over hun 
activiteiten. Onder meer over ontmoetingen met 
Beninese en Belgische prominenten en over het 
atelier in Parakou met de lokale en Belgische 
partners, bij de opstart van de nieuwe DGD-pro-
gramma’s. 

In de vertrouwde rubriek “Onze medewerker ter 
plaatse” is Bruno aan het woord. Hij vertelt over 
zijn werkweek in Parakou.

Tot slot staat de Nieuwsbrief stil bij wat vrienden 
en sympathisanten voor de Stichting doen. Zon-
der de solidariteit die zij opbouwen en zonder 
de middelen die zij mobiliseren, kan de Stichting 
haar opdracht niet waarmaken. Speciale aan-
dacht gaat uit naar het initiatief van jongeren 
om ‘meters’ en ‘peters’ te werven voor projec-
ten in Benin.

Ik wens u inspirerend leesgenot toe.

Prof. Dr. Marc Vervenne
Voorzitter Stichting Hubi & Vinciane

Bruno Boni BIAOU, Secrétaire 
Comptable, aan het woord

In 1992 ben ik geboren in Ivoorkust. Als kleuter 
verhuisden we naar Savé in Benin. Mijn middel-
bare school volgde ik op het college van Para-
kou waar ik in 2012 mijn baccalaureaat haalde. 
Vervolgens haalde ik een Licentie Financiën en 
Boekhouden  op de Universiteit van Parakou. 
Een stage op de financiële dienst van een Me-
disch Centrum was een springplank om nadien 
werk te vinden bij BTP (Bâtiments Travail Public) 
als assistent boekhouder.

Sinds 2016 werk ik bij Stichting Hubi & Vinciane 
ter ondersteuning van het secretariaat en de 
afdeling financiën. Ik kwam terecht in een heel 
geëngageerd team en ik ben fier dat ik er kan 
werken als ‘Secrétaire Comptable’. 

Deze vrijdag kom ik vroeg op kantoor om de ac-
tiviteiten van de week goed te kunnen afron-
den. Eerst lees ik de mails om alle vragen van 
de coördinator en van onze partners te kunnen 
behandelen. Vervolgens zet ik me ik aan de kost-
prijsberekening  voor de ziekenhuistuin. Ik heb 
alle offertes verzameld en samen met het team 
bekijken we zorgvuldig alle elementen en verge-
lijken deze met het aanbod van de leveranciers. 
Ik maak een gedetailleerd rapport op van onze 
analyse en contacteer daarna de leverancier met 
wie we zullen samenwerken. 

Tijd voor het middagmaal.

‘s Namiddag werk ik aan de voorbereidingen en 
de betaling van het project met meisjes in de 
verschillende colleges; via de beurs betalen we 
voor hun ontbijt. Ik stel de cheque op, vraag aan 
de coördinatoren deze te ondertekenen en haal 
dan het geld op in de bank. 
Conform met onze interne procedure, lees ik 
het rapport van onze wekelijkse vergadering op 
maandag nog eens na en check alle acties die 
moeten worden opgevolgd. Alle medewerkers 
krijgen een kopie zodat iedereen zijn taken 
kent. 

Met een tevreden gevoel kan ik de week afron-
den en wens ik iedereen een fijn weekend toe.

STICHTING HUBI & VINCIANE 
Stichting van openbaar nut

Voorzitter: Prof. Dr.  Marc Vervenne, 
Ere-Rector KU Leuven

Gedelegeerd Bestuurder:  
Pascale Vandewiele-Van Assche

Secretaris - Bestuurder:  
Muriel Verbiest-Billiau

V.U.: Diane Demey,  
Gezonde Luchtstraat 8, 3120 Tremelo

E-mail: nieuwsbrief@hubi-vinciane.be

Adres secretariaat: 
Wijngaardlaan 24, 3001 Heverlee
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35 jaar geleden
Het ziekenhuis St Martin in Papané

Oude ingang van het ziekenhuis
Uitzondelijk werden patienten afgezet met een taxi-
brousse. De meesten kwamen te voet, na een tocht 
van kilometers ver, samen met enkele familieleden 
‘les Gardes Malades’. De Gardien bediende de slag-
boom. De toenmalige Gardien was een oude man; ooit 
de allereerste patient van Hubi die tijdens de jacht 
een ernstige wonde aan zijn been had opgelopen. 
Hubi moest zijn been amputeren, en besloot hem een 
job te geven in het ziekenhuis.

Zwangere vrouwen
Deze groep vrouwen zijn vanuit de dorpen opgeroe-
pen voor pre-nataal onderzoek. De vroedvrouw geeft 
hen met behulp van tekeningen en in 4 verschillende 
streektalen de uitleg over voeding, hygiëne en de 
voorbereidingen van hun bevalling.

De openluchtkeuken voor patiënten
De Garde Malades, familieleden van de zieken, instal-
leren zich ergens tussen de gebouwen en maken eten 
voor hun zieke familielid. Pas enkele jaren later werd 
het verboden om her en der de vuurtjes te plaatsen, 
omwille van ernstige brandwonden die de spelende 
kinderen opliepen tussen de gloedhete kookpotten en 
de stukken hout die overal lagen te smeulen …

Bezoek van Piet en Lieve Van Assche,
samen met hun dochters Pascale en Mary-Ann en 
schoonzoon Patrick. 
Op de groepsfoto zie je het personeel, samen met 
de arts-directeur Alain Santos en zijn kinderen. We 
herkennen nog verpleegsters die Hubi zelf heeft 
opgeleid: Denise, Bernadette, Felicienne, Rose en 
Rhode. Jaarlijks reisde Piet naar Benin om de evolutie 
in het ziekenhuis van Papané op te volgen. Hij was 
ook 6 jaar voorzitter van het Comité Sanitaire van 
Tchaourou, een zone met ongeveer 300.000 inwoners.

Operatiezaal – november 1999. 
Door de giften van de Stichting Hubi & Vinciane werd 
de nieuwe operatiezaal in gebruik genomen. De hulp-
verpleegsters bereiden de operatie voor, zuurstof 
staat klaar en de vloer is gepoetst. Voordien werd 
voor operaties gewoon een deel van de ziekenzaal af-
gebakend en een gordijn gehangen ... 

Les Vingt Chambres. 
Dit was de afdeling van besmette gevallen. TBC en 
lepra waren nog veel voorkomende ziekten. Deze pa-
tiënten moesten vaak weken in kleine ruimtes afge-
zonderd blijven. De familie die hen verzorgde, kreeg 
advies om zo weinig mogelijk met hen in aanraking 
te komen. Hier zie je hen samen in de schaduw van 
een mangoboom, de vrouwen zijn net enkele kommen 
water gaan halen bij de pomp zodat ze kunnen wassen 
en koken. 

 

Pascale Van Assche

De opzet van deze missie was zeer divers: 

• Ateliers voor de lancering van de nieuwe 5-jarenprogramma’s Gezondheid en Landbouw
• Opvolgen van eigen projecten, onder de gezamenlijke noemer van Malnutritie 
• Optimaliseren van de contacten met de nieuwe regering en autoriteiten in Parakou-Borgou
• Overkoepelend overleg met alle lokale partners en autoriteiten in de regio Borgou tijdens een Stakehol-

dersmeeting in Parakou, gekoppeld aan de voorbereiding van het feest “35 jaar SHV in Benin”
• Evaluatie van het lokale SHV team ; het functioneren en de arbeidsomstandigheden

De lancering van het nieuwe DGD-programma “San-
té”; het atelier samen met 50 lokale partners
en Lumos, Memisa en AzV (Artsen zonder Vakantie)

Ontmoeting met een deel van het ziekenhuisperso-
neel in Papané. We overleggen over de belangrijkste 
noden en hoe prioriteiten te stellen

De opleiding “honing” in Sokounon. 
Een nieuwe lichting vrouwen en jongeren leren over 
bijenteelt. De cursus wordt gegeven door specialisten 
van de boerderij

Op audiëntie bij le Maire de Tchaourou, tevens coordi-
nator van de burgemeesters in het departement Bor-
gou. We spreken over de werking van het ziekenhuis in 
Papané, het scholenprogramma en de installatie van 
zonnekiosken in de regio

Op audiëntie bij de Koning van Papané. 
We vroegen hem om zijn bevolking te sensibiliseren 
om het ziekenhuisterrein te respecteren en de geitjes 
en andere dieren weg te houden van het ziekenhuis Eerste resultaten van de bananencursus – vrouwvrien-

delijk.
Tot 18 banandragende takken ipv 10 in het verleden.
Sommige planten geven tot 32 kg, 175 bananen! Pro-
ductie na een cyclus van 12 maanden

 

Vervolg van pagina 1



2017 • 2 STICHTING HUBI & VINCIANEWWW.HUBI-VINCIANE.BE

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!

2017-2

Peterschap
Nieuwe projecten op zoek naar “jonge” peters en meters.

Wies Beckers

Dit jaar vieren we met onze vele vrijwilligers en donateurs “35 jaar werken aan 
een droom met Benin” en grijpen deze verjaardag aan om twee nieuwe peter-
schapsprojecten op te starten:  een project gekoppeld aan het programma met 
de Beninese lagere scholen en een project ondernemerschap voor  jonge vrouwen.  

Recht op  lager onderwijs voor elk kind.
Het recht op onderwijs staat opgenomen in de Universele Verklaring van de rech-
ten van de mens  en in het Kinderrechtenverdrag.  Toch blijven nog vele kinderen 
hiervan verstoken of moeten ze vroegtijdig afhaken. 
Ouders met beperkte middelen hebben ofwel niet de keuze of moeten de ver-
scheurende keuze maken welk van hun kinderen de kans krijgt. 
De kwaliteit van het onderwijs  ondersteunen is  essentieel om ouders te overtui-
gen en door te zetten als het moeilijk gaat. Daarom investeren  we in infrastruc-
tuur, omkadering en sensibilisatie.
Met 18 lagere scholen is er reeds een intensieve samenwerking. Via de lancering 
van een  peterschapsproject hopen we een extra groep van kinderen  toegang tot 
onderwijs te verlenen en de  nodige voorwaarden te scheppen. 

Ondernemerschap voor  jonge vrouwen.  
Meisjes zijn de eerste slachtoffers van ontbering van onderwijs. Nochtans zijn er 
meerdere succesvolle voorbeelden van wat vrouwen met de nodige opleiding kun-
nen betekenen.  
Kofi Annan, voormalig  secretaris generaal van de VN baseerde zich op feiten toen 
hij zei: ‘Geen enkel middel tot ontwikkeling is meer doeltreffend dan het onder-
wijs voor meisjes’.
Daarom geven we  via  een peterschapsproject de kans aan 40 arme meisjes tussen  
14 en 20 jaar om een  opleiding in ondernemerschap te volgen. 

Engagement in een project
Voor deze beide projecten richten we ons met de Stichting in eerste instantie tot 
de jongvolwassenen die als stagiair hebben kunnen ervaren wat we samen in die 
35 jaar hebben opgebouwd.

Welke waarborg kunnen we bieden?
• Vaste vrijwilligers volgen 2 keer  per jaar onze activiteiten op via plaatsbe-

zoeken.
• Zo komt 96 % van de giften rechtstreeks de jongeren  ten goede.
• Tevens  bieden  we jaarlijks  aan Belgische jongeren  verschillende stages aan.
• De indicatoren voor armoede en menselijke ontwikkeling in Benin zijn nog 

steeds zorgwekkend maar het politiek klimaat is stabiel zodat  de investerin-
gen zichtbaar blijven.

Wat vragen en bieden we?
Een peter/meter  engageert zich tot een maandelijkse bijdrage en ontvangt via 
onze contacten ter plaatse  op regelmatige basis informatie over  de vordering 
van  het project.  Hij/zij is gastdeelnemer  op het jaarlijks  solidariteitsevent; de 
Corrida van Leuven.

Ook als je niet ter plaatse was als stagiair maar toch wil deelnemen aan één van 
beide projecten kan dit via doe mee- peterschap.  
http://hubi-vinciane.be/cms/u-kan-helpen/wordt-peter/

• 5e Monde sluit ‘Run for Boko-editie 2017’ feestelijk af
Voor de derde keer op rij, brachten de sportievelingen van de Brusselse VZW 5e 
Monde hun uitdaging om geld te verzamelen voor de werking van het weeshuis 
en medische materiaal voor de pediatrie van het hospitaal tot een goed einde. 
Dit keer werd er geen halve marathon gelopen maar werd er in 3 dagen, 180 
kilometer in het noorden van Benin gefietst met aankomst in het ziekenhuis St 
Jean de Dieu in Boko.
Ook dit jaar was hun achterban gul met een opbrengst van 11.200 EUR!
Het mooiste verhaal is ongetwijfeld voor volgend jaar. De bediening op het af-
sluitende feest werd namelijk verzorgd door leerlingen uit het voorlaatste jaar 
van de school Notre Dame de la Sagesse uit Ganshoren. Zij bereiden zich voor 
en sparen voor een inleefreis naar Benin in het voorjaar van 2018. We hopen 
van harte dat zij het team van Run for Boko zullen begeleiden en versterken !

• Sjabi Puurs stapt opnieuw ten voor-
dele van de Stichting
Van 21 februari tot 24 maart organi-
seerden de leerlingen van Sjabi Puurs 
allerlei vastenacties ten voordele van 
onze projecten. Ze sloten hun acties af 
met een knappe vastenvoettocht op 31 
maart.

• Postuum eerbetoon aan Liliane De-
meyer
Met een tentoonstelling en verkoop van 
de beste werken van de vorig jaar over-
leden Boechoutse kunstschilderes Lili-
ane ‘Lil’ Demeyer wilden de kinderen 
eer betonen aan hun overleden mama. 
“De stichting lag mama na aan het 
hart”, zegt dochter Julie Defoer. 

• Vastenactie Sint Ludgardis Schilde
De leerlingen en juffen hebben super hard gewerkt voor de vastenactie en haalden  
€ 8300 op ten voordele van onze projecten.

• Tante Magda werd 85 jaar
Tante Magda, mama van Muriel Billiau en tante van Vinciane en Pascale Van Assche, 
werd 85 jaar en deelde dit feestelijk gebeuren met de Stichting.
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