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Samenwerking met Afrika – anders 
bekeken
De Stichting bezint zich over haar mis-
sie, visie en strategie. 

Niet dat zij na 35 jaar niet weet waar 
ze voor staat, waar ze voor gaat en hoe 
ze haar doel wil bereiken. Echter, in de 
loop der jaren is de mondiale omgeving 
waarin we werken zodanig veranderd 
dat het aanpunten van de organisatori-
sche dimensies zich opdringt.

Unilaterale ‘ontwikkelingshulp’ is uit-
gegroeid tot bilaterale ‘ontwikkelings-
samenwerking’, die in een vloeiende 
wereld ter discussie staat. 

Dr. Réginald Moreels omschrijft de ge-
wijzigde vorm als ‘ontwikkeling van de 
samenwerking’, een benadering die ik 
beschouw als de vernieuwde grondslag 
waarop de Stichting stoelt. 

De bepaling van die in elkaar grijpende dimensies mag zich niet verliezen in 
sloganachtige taal of in een opgeklopt jargon. Ze moet de kern van de zaak 
raken en daar inspiratie putten voor levensvatbare initiatieven. Het funda-
ment waarop de Stichting blijft staan, is de overtuiging dat we samen met 
de mensen in Benin de droom voor een humane samenleving waar kunnen 
maken. Daar staan we voor. De basisidee van onze visie omschrijven we voort-
aan als ‘ontwikkeling van de samenwerking’. Daar gaan we voor. Die visie 
geeft handen en voeten aan onze missie en met een concreet actieprogramma 
brengen we die handen en voeten in beweging in een welomschreven regio, 
waar we inzetten op een integrale aanpak die basisgezondheidszorg, voed-
selvoorziening en scholing met elkaar verbindt. Dat de Stichting zich daarbij 
niet in zichzelf terugtrekt, is vanzelfsprekend. Het bundelen van capaciteiten 
en middelen met samenwerkende partnerorganisaties is de motor van ons 
actieplan. 

Marc Vervenne

In onze hoogtechnologische maatschappij, waarin bevolkingsgroei in het zuidelijk halfrond zich versneld doorzet en de onge-
lijkheid steeds scherpere vormen aanneemt, moeten we de samenwerking zodanig ontwikkelen dat in achtergestelde regio’s 
duurzame positieve verandering kan ontstaan, zonder afhankelijkheid die de ongelijkheid doet toenemen. In dat licht is het 
belangrijk dat we blijven nadenken over het waarom, het wat en het hoe van het engagement dat de Stichting meer dan 
drie decennia geleden is aangegaan. Het actualiseren van missie, visie en strategie is bijgevolg een bestendige opdracht.

EINDEJAARSCORRIDA LEUVEN 
31 december 2017

Kom mee supporteren van 9u30 tot 11u30 en/of kom 
achteraf met ons toasten in onze  gelegenheidsbar bij 
Kinepolis..

meer info op https://hubi-vinciane.be of op
https://www.facebook.com/Foundation-Hubi-Vinciane
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Editoriaal 
De winter staat voor de deur. We sluiten het 
feestjaar van de Stichting af.  Voorop in de 
Nieuwsbrief gaat de geactualiseerde missie en 
visie van onze organisatie. Waar staan we voor? 
Waar gaan we voor?

De brief bevat een breed scala aan verslag- en 
berichtgeving in woord en beeld. De herfstmissie 
in Benin krijgt speciale aandacht, met de viering 
van 35 jaar Stichting in Parakou als hoofdgebeu-
ren. Over het dagelijkse reilen en zeilen verne-
men we meer van een plaatselijke medewerker.

In eigen land zaten we evenmin stil. Er was de 
feestelijke bijeenkomst in het Wagehuys in Leu-
ven, met als uitschieter het inspirerende panel-
gesprek tussen Réginald Moreels (Artsen zonder 
Grenzen) en Philippe Henon (Unicef), gemo-
dereerd door Kathleen Cools. Nieuws ook over 
het opstarten van een jongerenwerking en over 
voorbije en komende gebeurtenissen die onze 
werking versterken. Zoals de jaarlijkse Corrida, 
die vrijwilligers en sympathisanten van de Stich-
ting aan het eind van het jaar in de Leuvense 
binnenstad zullen lopen.

Bijbenen voor Benin overstijgt het sportieve. 
Het mobiliseert mensen en middelen voor onze 
projecten. We hebben beide hard nodig om de 
droom voor Benin stap voor stap te verwerke-
lijken.

Dierbare lezer, ik wens u een voorspoedig en vol-
doening gevend 2018. En voor de Stichting: een 
nieuw jaar waarin we met vereende krachten de 
samenwerking met en voor Benin verder ontwik-
kelen.

Prof. Dr. Marc Vervenne
Voorzitter Stichting Hubi & Vinciane

Een werkdag met Moussa … één 
van de verantwoordelijken voor 
de opvolging van de landbouw-
projecten

Mijn naam is Moussa Ousmane Yaya, ik ben afkom-
stig uit Nikki, ten noorden van Parakou. Ik heb een 
licentiediploma in Landbouw en Ecologie, ben 31 
jaar en ben vader van 2 kinderen. Met ons gezin 
wonen we in Parakou. Ik spreek vlot Bariba, Dendi 
en Frans.

Volg ons even op een gewone werkdag.

Het is woensdag, 7u30 en nog een beetje fris. Van-
daag trekken we naar Gnambouan om er groep 
rijstboeren te ontmoeten. Er wacht ons een ste-
vige rit. Met onze moto’s geraken we ter plekke, 
maar we moeten nog een tijdje wachten tot ze er 
allen zijn. We willen hen sensibiliseren om bepaal-
de noodzakelijke kunstmeststoffen (NPK, Ureum) 
te gebruiken. We leggen hen, na de gebruikelijke 
begroeting, uit hoe ze die meststoffen best gebrui-
ken: het belang de dosering voor verschillende ty-
pes ondergrond en gewassen. Om hen te motiveren 
beloven we dat de Stichting zich engageert om hen 
te begeleiden bij de productie van een halve hec-
tare rijst elk. 

Het is 12u als we de terugweg aanvatten. We heb-
ben een stop gepland in Tékparou. Hier is de trac-
tor uit Tchaourou gekomen om de percelen van 
10 producenten te bewerken. Samen goed voor 5 
hectare arachideteelt. Dit was niet evident, want 
er er zijn nauwelijks mensen te vinden in de re-
gio die een tractor bezitten. We vernemen dat er 
sindsdien nog geen druppel regen is gevallen. Toch 
delen we de arachidezaden nu uit; er valt geen tijd 
meer te verliezen. Er moet nu gezaaid worden.
Om 14u20 is iedereen aanwezig, mannen en vrou-
wen, allen zeer gemotiveerd.
Met behulp van de weegschaal verdelen we de in-
houd van de grote zakken zodat elke producent 30 
kg krijgt van deze mooie granen.  We noteren de 
namen van elk van hen. We wisselen nog wat infor-
matie uit en springen terug op onze moto’s.

Om 17u30 zijn we weer thuis.

STICHTING HUBI & VINCIANE 
Stichting van openbaar nut
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Fotodagboek 35 Jaar Hubi & Vinciane
Enkele weken geleden trokken bestuurders Pascale en Muriel op halfjaarlijks werkbezoek. In hun zog volgde 
een groep geïnteresseerden op inleefreis. Ze startten en eindigden met een stukje toerisme, maar de focus 
stond toch op de vele projecten en realisaties. Als toemaatje waren ze veel meer dan figuranten op de viering 
35 jaar Stichting. 

Onlangs kwamen we een foto tegen uit de oude doos. 
Ongeveer dertig jaar oud. De zussen Mary-Anne en 
Pascale, met verloofde Patrick, poseren tijdens hun 
eerste bezoek  aan het hospitaal van Papané. Verder 
Piet van Assche en Lieve, toenmalig directeur, Alain 
met vrouw en kinderen en het team waarbij velen die 
nog hadden samengewerkt met Hubi.

We bezoeken een boerderij waar soja gekweekt 
wordt. We krijgen uitleg over de vele mogelijkheden 
en voordelen die verbonden zijn aan sojateelt. Dan 
volgt dit schouwspel. Het kaf wordt van het koren ge-
scheiden. De familieleden van de boer slaan ritmisch 
op de planten. Het stof stijgt op en onttrekt de zon 
aan het oog. De baby op de rug van één van de vrou-
wen deint mee op het ritme van de slagen.

De ruime delegatie bezoekers en bestuurders poseert 
nog even in gelegenheidskledij.  Ze zijn klaar voor de 
‘caravane’, een optocht door Parakou. Op deze ma-
nier zullen zij, samen met 250 enthousiaste  mede-
werkers en sympathisanten, aan de bevolking tonen 
dat het feest ’35 jaar SHV’ is ingezet.

 Het duurt een tijdje eer iedereen is. Zo veel mensen 
verzamelen: ongeveer 100 gemotoriseerde Beninezen 
en ruim 150 pionnen van de infanterie opgezweept 
door een  ingehuurd orkest. Om de paar hectometers 
zullen ze zich even omdraaien en enkele slachtoffers 
kiezen. Die worden dan geacht een stevig dansje op te 
voeren. Enig idee welke doelwitten ze liefst viseren?

We stoppen even in Koro waar we het nieuwe sani-
tair aan de school officieel gaan openen: 4 latrines 
die 2 per 2 zullen geopend zijn én een eenvoudige 
maar vernuftige installatie om de handen te wassen. 
Daar horen speeches bij. De omstaanders luisteren 
zeer aandachtig. De meesten toch … Even later zullen 
de plaatselijke dansers voor een heel andere setting 
zorgen.

The wall. Het is niet de enige muur die we te zien 
krijgen waarop het logo van de Stichting is terug te 
vinden. Maar deze muur is speciaal. Voor het eerst in 
35 jaar beschikken onze medewerkers over een eigen 
kantoorruimte op een ommuurd terrein. Ze zijn fier. 
Er is ook nog plaats voor een nieuw initiatief. ‘To be 
continued’

Fundraising, het is een stiel apart. Ik had nooit durven 
dromen dat we er met Hubi & Vinciane zo bedreven 
in zouden kunnen worden en dat we er tegelijkertijd 
zoveel plezier aan zouden beleven. 
Na twee ronduit succesvolle avonden in het Huis van 
de Toekomst in Vilvoorde, editie 2015 en 2016, moch-
ten we ons dit jaar op 8 oktober nestelen in het rode 
pluche van het intieme Wagehuys in Leuven, met dank 
aan de stad voor de ondersteuning. 

De vorige keren “spaarden” we voor een ambitieus 
boerderijproject in Benin, en probeerden we ook jon-
ge vrouwen te ondersteunen bij hun eerste stappen 
als prille ondernemer op de lokale marktjes. 
Dit jaar, in Leuven, zetten we in op de toekomst van 
de kinderen ter plaatse en zamelden we geld in voor 
de strijd tegen ondervoeding. Helaas een thema dat 
actueler is dan ooit, denken we maar aan de recente 
oproep van de VN. De organisatie waarschuwde een 
half jaar geleden voor een ongeziene hongersnood in 
Afrika en het Midden-Oosten. 
Omdat Hubi & Vinciane niet alleen wil remediëren, 
maar ook duurzame oplossingen wil bieden, kon u als 
sympathisant intekenen op verschillende mogelijkhe-
den. Dankzij uw steun kunnen we eerstehulppakket-
jes voor ernstige ondervoeding aankopen, maar ook 
weegschaaltjes voor baby’s, en we kunnen zelfs inves-
teren in een schooltuin, waar de kweek van voedzame 
mango’s de kinderen ten goede komt.  

Het werd in het Wagehuys opnieuw een middag vol 
warmte, plezier en ook hoop voor de toekomst. We 
vierden dan ook een bijzonder feestelijk jaar: 35 jaar 
geleden werd Hubi & Vinciane opgericht, ter nage-
dachtenis van het jonge koppel dat er ontwikkelings-
werk deed, maar veel te vroeg omkwam in een vlieg-
tuigcrash. 

In een gesprek met Pascale Van Assche, bestuurster 
van de stichting, konden we nog eens vaststellen hoe 
rijk die voorbije periode wel is geweest, en hoeveel 
plannen er nog zijn voor de komende jaren.

Maar hoop én visie is ook wat onze gasten die middag 
met ons deelden. Philippe Henon van Unicef bracht 
ons een erg levendige getuigenis, dankzij z’n ervaring 
op het vlak van hulpverlening voor ernstig ondervoede 
kinderen. Hij legde ook uit dat organisaties zoals Uni-
cef meer willen inzetten op zelfredzaamheid en res-
ponsabilisering van de regio’s zelf. En een bevlogen 
Réginald Moreels, oprichter van AZG België en nog al-
tijd actief als oorlogschirurg in conflictgebieden, ging 
geen taboe uit de weg, maar schetste ook een trotse 
toekomst voor Afrika, met veel potentieel voor groei 
en ondernemerschap.

Hoopvol en aanstekelijk was ook de muziek in “ons 
Wagehuys”, met dank aan twee volbloed kunstenaars, 
die (net als onze sprekers) zonder aarzelen toezeg-
den voor deze benefiet. Raf Walschaerts, ingetogen 
én krachtig aan de piano, bezorgde ons kippenvel. En 
Lubiana, wonderlijk jong talent uit Brussel, met roots 
in Kameroen, kreeg de hele zaal mee aan het zingen. 
Zomaar, op een druilerige zondagmiddag.

Mag ik Lubiana, Raf, Réginald en Philippe nog eens be-
danken voor een prachtige namiddag? Mag ik u bedan-
ken, voor uw trouw en steun, net als onze sponsors? 
Mag ik onze vrijwilligers omhelzen, voor al dat werk, 
het dessertenbuffet, en het enthousiasme? En wie zin 
heeft om mee te doen (want dat hoorde ik die mid-
dag): kom erbij, op naar de volgende keer!
 

Kathleen Cools
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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!

2017-4
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Stichting Hubi en Vinciane 

• 7 oktober  - zilveren huwelijksjubileum
Paul en Inge Herijgers – Vanderstappen 
vierden hun zilveren huwelijksjubileum 
met familie en vrienden én ten voordele 
van Stichting Hubi & Vinciane. Oprechte 
dank en we wensen de jubilarissen nog 
heel veel gelukkige jaren

• Music for life 
Bedankt voor alle initiatieven in het kader van 
Music for life 
https://dewarmsteweek.stubru.be/goededoe-
len/stichting-hubi-en-vinciane

• Welkom aan baby Lea! 
Katleen Fabry deed enkele jaren geleden stage in Benin. Nog steeds onder de 
indruk en bewogen door haar ervaringen, besloot ze voor de geboorte van haar 
eerste kind, Lea, een originele geboortelijst ten voordele van de Stichting op 
te stellen. Neem zeker een kijkje en laat je inspireren door https://babyvan-
denbroeck.be/

• Verjaardag Daniel Rixen 
Hij leerde de Stichting kennen via zijn zoon Gilles die als student geneeskunde 
stage liep in ‘onze’ hospitalen dit voorjaar. Dany nodigde voor zijn verjaardag 
vrienden en familie uit om te storten voor onze projecten. Heel veel dank en 
ook van onze kant: proficiat!

• Tante Paula, nicht van de mama van Vinciane, wordt 90 jaar en deelt haar 
verjaardagstaart met de Stichting. We wensen tante Paula nog vele mooie ja-
ren!

• In oktober overleed Jef Janssen, vader van vrijwillig medewerker Peter Jans-
sen. In het overlijdensbericht vroeg de familie om een storting te doen voor 
onze Stichting in plaats van bloemen. Onze oprechte deelneming aan de familie 
en hartelijk dank om in deze moeilijke dagen aan onze projecten te denken.

• Première Dame Claudine Tallon was in 
september enkele dagen in België
De Stichting werd gevraagd om een avond 
te organiseren met de verschillende Bel-
gische partnerorganisaties en gedeputeer-
den provincies die projecten financieren.

Jongerenwerking
Lisa Treunen in Benin – en bij de Stuurgroep JEUGD van Stichting Hubi & Vin-
ciane 

In maart was ik als studente Marketing UCLL gedurende 12 weken op stage bij 
CAMFP, Centre des Arts et Métiers de la Femme de Parakou - Benin. Hier volgen on-
geschoolde meisjes tussen de 14 en 24 jaar gedurende 18 maanden een opleiding. 
Tijdens deze periode leren ze allerlei competenties die hen nadien in staat stellen 
hun sociaal- economische positie te versterken en een activiteit uit te bouwen 
waarmee ze voldoende verdienen om zichzelf en hun gezin te onderhouden.  

Het was een ongelofelijke ervaring en Benin heeft een blijvend plaatsje in mijn 
hart veroverd. Om betrokken te blijven bij de projecten en ook zelf mijn steentje 
te kunnen bijdragen ben ik aangesloten bij de Jongeren-Stuurgroep van Stichting 
H&V. Omdat ik de projecten in Benin ook zelf heb kunnen bezoeken, maakt het 
dubbel zo leuk om me in te zetten.

Amandine en Monique twee leerlingen 
van CAMFP. Ze zorgden ervoor dat ik me 
helemaal thuis voelde in het internaat 
waar ik verbleef.

De Bariba, de etnische groep die het 
meest vertegenwoordigd was in het 
dorp waar mijn stageplaats lag, is het 
paardenvolk. Voor speciale gelegenhe-
den dossen ze hun paarden helemaal 
uit.

Daarna houden ze voor de show races 
tegen elkaar en laten ze de paarden 
“dansen”. “Photo Photo” samen op de foto met 

kindjes op de markt.

• Zin om mee te doen? Sluit je aan bij onze FB groep ‘Jongerenstuurgroep Stichting
   Hubi & Vinciane!
• Zin om peter of meter te worden? www.hubi-vinciane.be/doemee


