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Summer School
De Summer School Benin is een samenwerking tus-
sen Materialise en de Stichting Hubi & Vinciane om 
jaarlijks drie opvallend verstandige én ondernemende 
baccalaureaatstudenten uit Benin te selecteren en 
hen vervolgens een beurs te geven waarmee ze een 
bachelor aan de universiteit kunnen halen.
Net zoals de afgelopen vijf jaren gebeurt de selectie 
in meerdere etappes. Eerst selecteert Stichting Hubi 
& Vinciane de jongeren uit de regio die de hoogste 
punten gehaald hebben. Vijftien geselecteerde stu-
denten start een driedaags programma met het in 
groep uitwerken van de projecten, interviews en in-
formaticalessen, begeleid door afgevaardigden van 
Materialise, Stichting Hubi & Vinciane en oudstuden-
ten van de Summer School zelf. Na drie dagen wordt 
de groep gehalveerd. De acht meest beloftevolle 
studenten krijgen dan 2 weken tijd om elk een so-
ciaaleconomisch project te onderzoeken, analyseren 
en hun conclusies te presenteren. Op basis daarvan 
krijgen de drie besten de beurs.

Hieronder een fotoverslag van de eerste week Sum-
mer School Benin 2017:

Dag 0: zondag 30 juli 2017

Kennismaking met het team van jonge studenten inge-
nieurs, vrijwilligers van de VZW Humasol, die 2 maan-
den in Papané werken aan een zonnepaneleninstalla-
tie voor het ziekenhuis St Martin. Door de vele stroom-
onderbrekingen is dus echt een must geworden.

Dag 1: maandag 31 juli 2017

Aankomst van Fried Vancraen, CEO van Materialise. 
De verwachtingen voor de projecten gelijkstemmen 
tussen de ploeg van Materialise en van Hubi & 
Vinciane.

Aankopen doen op de lokale markt van tchaourou, 
waar niets meer te vinden is dan ajuinen, tomaten en 
groene pepers. Gecombineerd met een stukje vis of 
kip en maispap/maniokmeel/njam pilee/ spaghetti/
couscous/ rijst... is dit ook het enige wat we de ko-
mende weken te eten zullen krijgen in Benin. 

Drie projecten zullen werken rond het brengen van 
meer gezonde variatie in de voeding, iets waar Beni-
nezen duidelijk nood aan hebben.
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De Stichting bestaat 35 jaar. Sinds haar oprichting in 1982 is de het brede domein van de ontwikkelingssamenwerking enorm 
geëvolueerd.
In het raam van de “Duurzame ontwikkelingsdoelen” (de SDG’s) die de Verenigde Naties voor de periode 2016-2030 hebben 
gelanceerd, houdt het bestuur missie, visie en strategie van de Stichting tegen het licht. 
De uitkomst van deze interne reflectie hopen wij in een volgende Nieuwsbrief nader toe te lichten.

Zonnepanelen in het ziekenhuis van Papané – betaald 
voor SHV en geplaatst door de VZW Humasol



2017 • 3 2017 • 3STICHTING HUBI & VINCIANEWWW.HUBI-VINCIANE.BE STICHTING HUBI & VINCIANE WWW.HUBI-VINCIANE.BE

Editoriaal 
De vorige Nieuwsbrief kondigde het feestjaar van 
de Stichting aan. Wat in 1982 embryonaal begon, 
is na 35 jaar een organisme geworden met vrij-
willigers die zichzelf geven om te “Werken aan 
een droom met Benin”.  

Het jubileumjaar is op 3 september 2017 inge-
zet met het “Vrijwilligersfeest” in het Leuvense 
Stadhuis. Aansluitend had een gezellig tuinfeest 
plaats in de gastvrije thuis van Pascale en Pat. 
Het beeldverslag van die dag spreekt boekdelen. 

Naar goed gebruik brengen we verslag uit van 
activiteiten in Benin. Het fotodagboek bevat im-
pressies van de “École d’été” in het ziekenhuis 
van Papané, in het kader van de projectmaand 
voor 15 Beninse jongeren van wie een aantal 
wordt geselecteerd voor een studiebeurs. Het 
atelier is begeleid door Fried Van Craen, CEO 
van Materialise Leuven, en twee van zijn assis-
tenten.

Onze medewerkster ter plaatse Antoinette, ad-
junct-coördinator voor de Stichting, neemt ons 
mee in het scholenprogramma en andere activi-
teiten.  Virtueel deelnemen aan het werken aan 
een droom in Benin maakt ons engagement con-
creet. Maar ook in eigen land blijven we bezig. 
Dat leest u in de rubriek “Stichting in de kijker”.

Het feestjaar is voor het bestuur van de Stichting 
aanleiding om kritisch na te denken over missie 
en visie. Waar staan we vandaag en waar willen 
we naartoe? In een volgende Nieuwsbrief zullen 
we daar nader op ingaan. 

Veel lees- en kijkgenot!

Prof. Dr. Marc Vervenne
Voorzitter Stichting Hubi & Vinciane

Antoinette stelt zich voor

Geboren in Tchaourou in 1979, heb ik bij een adop-
tiefamilie geleefd in Parakou omwille van de moei-
lijke omstandigheden waarin mijn eigen familie 
leefde.

Met mijn diploma BAC 4 (bachelordiploma) kon ik 
eerst aan het werk bij een instelling die microkre-
dieten verleende, vervolgens bij een organisatie 
van internationale ontwikkelingssamenwerking 
(GIZ) in het segment van betere behuizing (leef-
omstandigheden). 

Bij de Stichting, SHV, m’n derde werkgever, ben 
ik als adjunct-coördinator vooral bezig met onder-
wijs en opleiding.

Samen met m’n medewerker zorg ik voor alle ac-
ties op ons terrein : de coördinatie, de opvolging 
en de evaluatie. 

Vandaag, donderdag, bezoek ik onze scholen in 
de gemeente Tchaourou. We hebben daar 7 lagere 
schooltjes en 2 secundaire. De dagen voordien heb 
ik de hele planning uitgeschreven en met m’n me-
dewerker besproken alvorens de scholen te con-
tacteren om een afspraak te maken met de ver-
antwoordelijken.

Ondanks de slechte baan waardoor we 2 uur onder-
weg zijn, bied ik me om 9u reeds aan in Kassouala-
Tchaourou. Na de gebruikelijke begroeting met de 
verantwoordelijken, bezoek ik elke klas en elk lo-
kaal om me te vergewissen van de activiteiten en 
van het gebruik van de middelen die we hen ter 
beschikking hebben gesteld. Nadien volgt een ge-
sprek met de verantwoordelijken waarbij ik hen, 
waar nodig, wijs op tekortkomingen en hen felici-
teer en aanmoedig met de goede zaken. In totaal 
duurt zo’n bezoek 1u45. 
Vandaag doe ik er 2 in de voormiddag en 2 in de na-
middag. Tijdens de middagpauze neem ik ook even 
contact op met m’n medewerker. Zo blijven we 
permanent op de hoogte van de gebeurtenissen.

Tegen 19u zit de zware dagtaak erop en kom ik 
behoorlijk vermoeid thuis.

STICHTING HUBI & VINCIANE 
Stichting van openbaar nut
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Fotodagboek
Startschot feestelijkheden 35 jaar - 1982-2017 

Summer School
Dag 2: dinsdag 1 augustus 2017 

Opstellen van objectieven voor de rest van de projec-
ten. Start van de interviews. Informaticalessen gege-
ven door oudstudenten.

Dag 4: donderdag 3 augustus 2017

Terwijl de studenten druk bezig zijn met hun huis-
werk, het opstellen van enquêtes, gaat de begelei-
dingsploeg op bezoek in de Ferme de Sokonoun. We 
leren er over het cultiveren van bananen, de kost van 
zonnepanelen en discussiëren over het business model 
van een kippen- en geitenkwekerij. Het idee om de 
loslopende geiten in het hôpital st Martin de Papané 
te vangen neemt vorm. Zo bevorderen we de hygiëne 
en kan er met geitenmelk meer variatie in het dieet 
aangeboden worden.

Voor het vervolg verwijzen we naar de updates, ook 
op facebook: 
https://www.facebook.com/Summer.School.Benin/

Matthias Floru, 
Continuous improvement Engineer bij Materialise

Christoph Hamacher, 
Sales Engineer bij Materialise

De 8 geselecteerde kandidaten werken een business 
model canvas uit over hun project. Trots oefent elke 
student voor de klas hoe hij of zij mensen gaat aan-
spreken om de nodige informatie te verzamelen voor 
het project:

1. Stanislas: Motocyclette électrique – aspect 
    commercial - client
2. Moussibaou: Motocyclette électrique – aspect 
    mathématique / economique – chauffeur ZEM
3. Loth: Bananes dans chaque famille
4. Bah – Moussé: Pépiniere de bananes
5. Diane: Menu Cantine Santé
6. Narcisse: Garderie pour les employées de l’hôpital
7. Hervé: état de lieux et plan de maintenance de
    l’hôpital: aspect hygiène
8. Boris: Electricité solaire

Dag 6: zaterdag 5 augustus 2017
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Officiële opening van de summerschool. Oudstuden-
ten maken de Summer School studenten warm voor de 
studies die ze kunnen volgen aan hun respectievelijke 
universiteiten. De groepen stellen de objectieven en 
criteria op voor elk project.

Dag 3: woensdag 2 Augustus 2017

De resterende studenten worden geinterviewd. On-
dertussen perfectioneren de studenten zich in word 
en powerpoint. Na een deliberatie volgt een prijsuit-
reiking en de bekendmaking van de acht studenten 
die de Summer School mogen voortzetten.

Dag 5: vrijdag 4 augustus 2017

Op 3 september stonden de vrijwilligers centraal, die van het eerste uur en ook zij die vandaag nog actief zijn.

De gotische zaal van het stadhuis in Leuven was goed 
gevuld voor het warme onthaal door onze ambassa-
deur Kathleen Cools en de toespraken door de ambas-
sadeur van Benin Zacharie Richard Akplogan, voorzit-
ter, ererector Marc Vervenne en schepen Denise Van-
devoort van de stad Leuven.

Tijdens de receptie aangeboden door de stad Leuven 
was er ruim tijd om oude bekenden terug te zien, 
nieuwe vrijwilligers te leren kennen en heerlijk bij 
te praten.

Namens de stad Leuven mocht schepen Denise Vande-
voort een erepenning uitreiken aan de stichters en ou-
ders van Vinciane: Piet Van Assche en Lieve Dierckx en 
ook aan uittredend bestuurder Jacqueline Van Heers 
voor hun jarenlange inzet voor de Stichting. Het werd 
een ontroerend moment voor de gelauwerden én voor 
alle aanwezigen in de zaal die hen een staande ovatie 
gaven.

Zomerse sfeer tijdens het tuinfeest bij Pat en Pascale 
met een hapje en drankje en een streepje muziek 
door bestuurder prof dr. Seppe Deckers en zijn gele-
genheidsband “The Afternoon Club”.

Ook op het podium alleen maar glunderende gezich-
ten. 
Van links naar rechts: Kathleen Cools, vice-rector Prof 
dr. Chris Van Geet, de ambassadeur van Benin, Pascale 
Van Assche, Denise Vandevoort, Marc Vervenne en de 
aartsbisschop van Parakou, Monseigneur N’ Koué.

En op het menu uiteraard: poulet bicyclette à la Fla-
mande!
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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 

• Stad Antwerpen steunt project malnutritie 
We ontvingen 2.500 euro van de stad Antwer-
pen voor de screening van ernstig ondervoede 
kinderen. 
Belangrijk hierbij is ook de begeleiding van de 
moeders: ze krijgen advies over gezonde voe-
ding en ze worden betrokken bij de activiteiten 
in de ziekenhuistuin om nadien zelf groenten te 
kweken.

• Bart en Els Van Der Schueren – Janssens - 50
Bart en Els lieten giften storten als geschenk voor een verjaardagsfeest dat ze 
geven.  Proficiat, hartelijk dank en we wensen hen een prachtige verjaardag

• Huwelijksverjaardag Inge en Paul Herijgers-Vanderstappen
Inge en Paul vieren hun huwelijksverjaardag en delen deze vreugde met de 
Stichting. Proficiat, hartelijk dank en nog vele jaren samen gewenst!

• Wies Beckers 60 jaar
Wies viert haar verjaardag, en neemt als geschenk het succesvolle afstuderen 
van dochter Hannah aan. Andere geschenken ziet ze graag richting Stichting 
gaan. Proficiat en dankjewel.

• Viering 15j. GROS Schilde
GROS Schilde, waarvan we regelmatig steun 
ontvangen, viert op 26/8 haar 15 jarig bestaan 
en onze Stichting staat ook dan in de kijker.

• Naar aanleiding van het Tuinfeest ‘Poulet Bi-
cyclette’ voor de 35jarige verjaardag van de 
Stichting, schonken de buurtbewoners uit Bier-
beek een cheque

• Binnenkort: Music for life 
de warmste  week: 
en wat organiseer jij ten voordele van de Stich-
ting Hubi & Vinciane?


