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Jongerenwerking
Vorig jaar hebben we met enkele jongeren onze krach-
ten gebundeld en samen de jongerengroep stichting 
Hubi&Vinciane gevormd. In onze groep zetelen een 15-tal 
20-tot-30-jarigen die ieder kwartaal samenkomen. Het 
doel van deze jongerengroep is om met een frisse kijk 
verschillende, nieuwe initiatieven voor Hubi&Vinciane te 
bedenken en uit te voeren. 

Zo is hier bij een van de eerste vergaderingen het peter-
en meterschap naar voren gekomen. Als peter of meter 
engageer je je tot een kleine maandelijkse bijdrage en 
ontvang je op regelmatige basis nieuws over het project 
dat jij ondersteunt. Daarnaast willen we met de jonger-
engroep ieder jaar een sterk partnership met De Warm-
ste Week  van Studio Brussel uitwerken. 

Eind 2017 zijn we op verschillende zaterdagen en zon-
dagen, telkens in kleine groepjes, kussenslopen gaan 
verkopen ten voordele van de stichting. Deze actie was 
een groot succes. We haalden 1.450 euro op en zorgden 
vooral voor veel visibiliteit van de Stichting en van ons 
project. In 2018 willen we dit zeker herhalen en nog be-
ter doen!

Voor 2018 hebben we nog enkele andere zaken op de agenda staan die we zeker met jullie zullen delen! 
Wij hopen zo dat we met onze “jongeren” initiatieven ook een steentje kunnen bijdragen aan de droom van de Stichting 
Hubi & Vinciane. 

Grts,
De jongerengroep.
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Editoriaal 
De nieuwste Nieuwsbrief kriebelt van lente. 
Dat kan niet anders als jonge mensen op het 
voorplan treden. Jongeren engageren zich met-
terdaad als ‘meter’ of ‘peter’ voor de Stichting 
en haar werk. Met kleine doelgerichte acties hier 
in eigen land elkaar en anderen mentaal en ma-
terieel mobiliseren. 
Dat is ook het verhaal dat jonge stagiairs in beel-
den uit Benin meebrengen. 

De Stichting is in toenemende mate complemen-
tair actief op haar drie actiedomeinen. Dat doet 
ze met Belgische en Beninse partners, die elk een 
eigen bijdrage leveren in nauwe afstemming met 
elkaar. Onze gedreven gedelegeerd-bestuurder 
Pascale Van Assche belicht het nieuwe gezond-
heidsprogramma, gecoördineerd door de Belgi-
sche NGO’s Memisa en Artsen zonder Vakantie, 
met participatie van de Stichting en van  LUMOS 
UZ. Door mensen en middelen te bundelen berei-
ken we gaandeweg duurzame resultaten.

Dat samenwerkingsprogramma zorgt voor een 
versterking van de onmisbare inbreng van onze 
individuele schenkers en vrijwilligers. Met het 
financiële engagement van organisaties, bedrij-
ven en overheden in België kunnen we het effect 
van onze werking extra consolideren. 

Werken aan een droom met Benin. Dat moto 
klinkt door in het bemoedigende getuigenis van 
Dr. Aïda Orou-Guidou, pediater in het ziekenhuis 
van Boko. Haar persoonlijke verhaal maakt de 
bestaansreden van de Stichting aanschouwelijk. 
Ik raad u aan, beste lezer, de lectuur van de 
Nieuwsbrief met dit stukje aan te vatten.

            Prof. Dr. Marc Vervenne
Voorzitter Stichting Hubi & Vinciane

OROU-GUIDOU Aïda, een pediater 
van 32 jaar. 

Na m’n baccalaureaat ben ik geneeskunde gaan 
studeren aan de universiteit van Abomey-Calavi. 
Na elf jaar studie behaalde ik m’n diploma van 
arts, specialisatie pediatrie. 
M’n eerste job als pediater was in een privekliniek 
waar ik tien maanden heb gewerkt.

In 2016 kreeg ik de kans om aan de slag te gaan in 
het zonehospitaal van Boko. Mijn werkterrein zijn 
de pasgeborenen en zieke kinderen.
Ik werk 7 uur per dag in het ziekenhuis. Als ik aan-
kom zorg ik dat ik enkele minuutjes later klaar ben 
om de meest urgente patiënten te helpen die al 
een poosje in de wachtzaal zitten. Daarna begin 
ik aan m’n ronde van de zalen, vergezeld van een 
verpleegster of hulpverpleegster om de eerste zor-
gen van de dag toe te dienen en om instructies 
te geven daar waar dat nodig is. Samen met de 
sociaal assistente volg ik ook de gehospitaliseerde 
ondervoede patiëntjes op zoals het weeskindje dat 
je op de foto in mijn armen ziet. Nathalie heeft 
haar moeder verloren enkele maanden na haar ge-
boorte en haar vader, een landbouwer, heeft haar 
bij gebrek aan middelen moeten afstaan aan één 
van haar tantes. De nieuwe familie die het ook met 
zeer beperkte middelen moet rooien, heeft haar 
in haar eerste levensjaar ook onvoldoende kunnen 
opvangen en zo is kleine Nathalie hier uiteindelijk 
ondervoed terecht gekomen. Ze woog amper 5,4 
kg toen ze hier is toegekomen, maar na twee we-
ken behandeling gaat het de goede kant op want 
haar gewicht is toch al 250 gram  toegenomen. 

Ik hou echt wel van m’n beroep en ik ben diep ver-
heugd telkens ik kinderen zie van wie ik het leven 
heb kunnen redden. Het ontroert me bijzonder als 
ik zie hoe kinderen die hier ondervoed zijn toege-
komen opnieuw kunnen glimlachen.

Het is echter niet eenvoudig voor een Beninese 
vrouw om werk en gezin te combineren. De hele 
dag ben ik in Boko. Gelukkig word ik ondersteund 
en aangemoedigd door mijn echtgenoot die zelf 
chirurg is en momenteel werkt in Malanville.
Ik heb drie kinderen, de oudste zit momenteel in 
het derde leerjaar. Overdag vangt mijn schoon-
moeder de kinderen op, ‘s avonds haal ik bij haar 
de kinderen op. Ik luister naar hun verhaal van de 
dag en maak het avondmaal klaar voor m’n gezin-
netje. Daarna bekijk ik nog even samen met hen 
het schoolwerk en dan is het bedtiijd.
Ik kijk nog even naar het Nieuws op televisie en 
dan is het ook voor mij tijd om te rusten.
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Gezondheidsprogramma

Het nieuwe gezondheidsprogramma voor Benin (2017-
2021) heeft een lange voorbereiding gevergd. 
Alle Belgische Actoren van de Niet-Gouvernementele 
Samenwerking (ANGS) hebben in 2015 gewerkt aan 
een Gemeenschappelijke Contextanalyse (GCA) en in 
2016 aan een Gemeenschappelijk Strategisch Kader 
(GSK). Memisa coördineerde het gemeenschappelijk 
strategisch doel Gezondheid. Op basis van de beslui-
ten heeft het Ministerie van ontwikkelingssamenwer-
king (DGD) de diverse programma’s die werden inge-
diend door de ANGS’en beoordeeld. Bij de beoordeling 
werd bijzondere aandacht besteed aan mogelijkheden 
van synergie en complementariteit tussen Belgische 
actoren in Benin. 

Memisa en Artsen Zonder Vakantie (AZV) dienden een 
gemeenschappelijk programma in, met meerdere sta-
keholders, uit te voeren door een lokale partner, voor 
het hele departement Borgou met aandacht voor alle 
onderdelen van de gezondheidszones. Toch heeft DGD 
sterk gesneden in het voorgestelde budget. 
Om de verwachte resultaten toch te kunnen bereiken, 
is de eigen inbreng vanwege de samenwerkende par-
tijen verhoogd tot circa 40% van de begroting van on-
geveer 1.000.000 EUR per jaar. 

Een nieuw gezondheidsprogramma, een werk van lange adem (met veel 
afkortingen)

Het programma wordt uitgevoerd in samenwerking 
met de Stichting Hubi en Vinciane (SHV) en met LU-
MOS voor wat betreft de ondersteuning van de twee 
zone-ziekenhuizen van Boko en Papané en specifieke 
initiatieven van de SHV in de omgeving ervan. We be-
doelen het gezondheidsproject in de scholen en de 
bestrijding van ondervoeding, gelinkt aan het land-
bouwprogramma van de Stichting. 
De ziekenhuizen Saint-Jean de Dieu in Boko en Saint-
Martin in Papané worden al meerdere decennia ge-
steund door de Stichting. 

De lokale partner AMCES (Association des Œuvres 
Médicales Privées Confessionnelles et Sociales au 
Bénin) voert het programma uit, via haar antenne 
in Parakou, met de naam URAMO (Unité Rapprochée 
d’Accompagnement et de Mise en Œuvre). In Cotonou 
is Dr Oscar Djigbenoude aangeworven als medisch ad-
viseur.

Het nieuwe programma bouwt verder op de resultaten 
van het vorige (2014-16). De ziekenhuis-infrastructuur 
is aanzienlijk verbeterd dankzij investeringen in bouw 
en renovatie. Er is ook geïnvesteerd in het opknap-
pen en hygiënischer maken van de infrastructuur. De 
tussenkomst van het solidariteitsfonds heeft ervoor 
gezorgd dat de kwetsbare groepen van de bevolking 
toegang kregen tot de gezondheidzorg. Het structu-
rele programma had aandacht voor de opleiding van 
het personeel in de ziekenhuizen. 

Er werden lessen getrokken uit de uitvoering van 
het vorig programma. Alle voorgestelde interventies 
passen in de plannen van de zones en ziekenhuizen, 
en ze beantwoorden aan de door hen weerhouden 
prioritaire problemen. Er is bijvoorbeeld afgespro-
ken, in het kader van de zogenaamde quadripartite 
– de samenwerking tussen onze Stichting, LUMOS, 
Memisa en AZV- alle aankopen voor de ziekenhuizen 
van Boko en Papané – ongeacht welke partij ervoor 
instaat - op één gezamenlijke online lijst te plaat-
sen. De ziekenhuizen en AMCES kunnen erover wa-
ken dat alle bestellingen passen in hun eigen plan-
nen, en dat dringende zaken, die ze zelf niet beter 
kunnen regelen, door de partners behartigd worden.

De steun van de SHV en haar sympathisanten maakt 
dit structureel programma mogelijk. Wij hebben im-
mers veel ervaring kunnen opdoen in Benin en kunnen 
invloed uitoefenen op het beheer van de twee onder-
steunde ziekenhuizen. De Stichting Hubi&Vincianne 
kan zo zelf met de ziekenhuizen afspreken hoe haar 
inbreng het best gebruikt kan worden. Zo blijft onze 
bijdrage, die geïntegreerd is in het grotere budget 
van Memisa voor het gezamenlijk programma, gekop-
peld aan eigen voorstellen van bestedingen. 

In concreto wordt in 2018 voor aanzienlijke bedragen 
medisch materiaal aangekocht. Zo wordt momenteel 
bijvoorbeeld de aankoop van een modern digitaal 
röntgentoestel voor Boko zorgvuldig bestudeerd, met 
inbreng van de expertise van LUMOS. De invoering van 
nieuwe technologiën met digitalisering vereist oplei-
ding van het personeel en algemene capaciteitsver-
sterking waarvoor externe inbreng noodzakelijk is. 

Allemaal samen hopen we uiteraard goede resultaten 
en een positieve impact bij de directe en de eindbe-
gunstigden te kunnen vaststellen in dit tweede jaar 
van het programma. 

Faustin, één van de stagiaires die een opleiding op de 
Ferme de Sokounon volgt. Op de boerderij, partner 
van Stichting H&V, worden verschillende gewassen ge-
teeld en worden ook geiten, gevogelte, konijnen en 
varkens gekweekt. Jonge mannen krijgen hier de kans 
om een stage te lopen zodat ze de nodige basis krijgen 
om nadien zelf aan de slag te kunnen.

Zonsondergang op de boerderij. Links achteraan zie 
je de ‘chateau’ die de boerderij van drinkbaar water 
voorziet. Ze wordt gevuld met behulp van een pomp 
die water uit een ondergronds reservoir naar boven 
haalt. Vooraan in beeld groeien wortels en paprika’s 
die door een irrigatiesysteem van water uit de kunst-
matige vijver voorzien worden.

Achter de barrage die de vijver creëert, bewerken 
vrouwen uit de nabije dorpen het land in het droge 
seizoen, wanneer de broeders deze grond zelf niet 
gebruiken. Door deze wisselteelt wordt de grond niet 
uitgeput en blijft ze voldoende rijk aan voedingsstof-
fen. Momenteel verbouwen ze er amarant, waarvan 
ze enkel de blaadjes consumeren. We onderzochten 
ook de voedingswaarde van de zaden, die ze momen-
teel niet benutten, omdat deze een rijke bron van 
nutriënten vormen.

Clémence in de keuken van de boerderij. Hoewel ze al 
een hoger diploma op zak heeft, volgt ze uit interesse 
nog opleidingen bij broeder Jean-Pascal, de chef van 
dienst. In de nabije toekomst wil ze een gezond bio-
restaurant openen in Parakou. Wij hielpen haar meer 
inzicht in gezonde voeding te verkrijgen en een even-
wichtige menukaart samen te stellen.

Bapke in het ziekenhuis van Papané. Zij liep er drie 
weken stage waarbij ze meeliep op de afdeling pedi-
atrie. Ze verzorgde er ondervoede kinderen en ging 
met de sociale assistente in de omliggende dorpen 
kinderen wegen en meten om mogelijke gevallen van 
ondervoeding tijdig op te sporen. Momenteel verblijft 
ze in het ziekenhuis van Boko, waar ze haar stage ver-
derzet.

Bezoek aan het plaatselijke bureau van Unicef in Pa-
rakou, waar Stichting H&V mee samenwerkt. Na een 
leerrijke ontmoeting met dokter Lodjo hebben we een 
beter beeld van de ondervoedingsproblematiek in en 
rond Parakou. Hij voorzag ons ook van een heleboel 
visueel materiaal ter ondersteuning van onze vormin-
gen en workshops.
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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!

2018-1
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Stichting Hubi en Vinciane 

• AFC steunt SHV: 
AFC, Academics for Companies,  is een organi-
satie voor en door studenten  die ondernemer-
schap promoot bij de studenten. De raad van 
Bestuur besloot een mooi deel van de opbrengst 
van evenementen en projecten die AFC leden 
doen voor bedrijven te schenken aan de Stich-
ting. De 6.000 euro zal gebruikt worden voor de 
uitbouw van het innovatiecentrum in Parakou.

• Materialise organiseert diverse acties Run-
4Benin, zoals bijvoorbeeld: Nieuwjaarsreceptie 
2018: CEO Fried Van Craen heeft voor 560 man 
soep gemaakt, het directiecommitee heeft de 
cava geschonken, m.a.w. i.p.v. met cateraar te 
werken hebben ze zelf de handen uit de mou-
wen gestoken. Het geld dat zo uitgespaard werd, 
gaat naar Benin.  Meer acties door Materialise op 
Facebook www.facebook.com/Run4Benin/

• Marc Spaenjers werd 65 en vroeg de genodigden op zijn verjaardagsfeest een 
schenking te doen voor de projecten van de Stichting Hubi & Vinciane. Marc kan 
zich helemaal vinden in de filosofie en aanpak van de Stichting. 
Proficiat en bedankt!

Centraal staan het engagement van alle betrokken partijen en de opbouw van 
partnerschap. De Stichting spant zich in om te ‘leren doen’ en ‘al doende te le-
ren’, en aldus samen met het Beninse volk een droom te realiseren.”
Ervaringen delen tussen Noord en Zuid is een leidraad doorheen de projecten, ook 
met Belgische jongeren die stages doen in Benin en die de stichting in Leuven zal 
uitnodigen voor informatiesessies over bananen.

• Betere elektriciteit in Benin met de steun van Vlaams-Brabant

Om een doeltreffend, toegankelijk en duurzaam energiebeheer in de lokale dor-
pen te promoten, sensibiliseert de Stichting Hubi & Vinciane in samenwerking met 
Humasol VZW de lokale bevolking over de haalbaarheid van zonne-energie instal-
laties. In dit kader en met hulp van de subsidies van de Provincie Vlaams-Brabant 
werden in 2016 installaties voorzien in het dorp Dourbé en in het opleidingscen-
trum Ferme de Sokounon. In 2017 werden bijkomend zonnekiosken geïnstalleerd 
in twee dorpen in het departement Borgou (Boko / Borro en Sokounon), werd de 
installatie van Dourbé uitgebreid en werden de installaties van 2016 onderhouden 
en geoptimaliseerd. Zoals in 2016 werd ook nu in 2017 een actieve participatie van 
de lokale bevolking opgezet, om de duurzaamheid van het project en de instal-
laties te waarborgen. De projecten werden voorbereid en ter plaatse uitgevoerd 
door ingenieursstudenten als deel van hun stage, met ondersteuning van Humasol 
VZW. De Stichting H&V zorgde voor de ondersteuning in Benin via hun lokale mede-
werkers en faciliteerde de contacten met de lokale bevolking.

Dit project kadert in het ‘PV aux villages’ concept van Humasol vzw waarbij in 
een dorp een gemeenschappelijke PV-installatie wordt voorzien.  Hierdoor kunnen 
kinderen ’s avonds beter hun schoolwerk maken en wordt de energievoorziening 
voor de lokale ambachtslui bevorderd (energie voor naaimachines, voor een lokale 
meubelmaker, …). Aangezien de kost voor de zonne-energie bovendien lager is dan 
het traditionele gebruik van olielampen, hebben deze projecten ook een effect in 
de armoedebestrijding. De initiële installatie wordt gefinancierd door de Stich-
ting Hubi & Vinciane en Humasol, maar tegelijkertijd wordt een socio-economisch 
project in de  dorpen opgezet, zodat de lokale bewoners met eigen middelen de 
installaties gezamenlijk kunnen onderhouden en uitbreiden. Hiervoor betalen de 
lokale bewoners elke maand een vast bedrag per lamp.

• Overlijdensbericht: Marcel Norré, jarenlang, lid van de Raad van Bestuur en 
trouwe sympathisant van het eerste uur overleed op 9 Januari in Leuven. 
We bieden de familie onze oprechte deelneming aan.

• Stad Leuven investeert 

De stad Leuven gaat samenwerken met de organisaties Congodorpen, Stichting 
Hubi & Vinciane en Vredeseilanden (Rikolto). De samenwerkingen zijn het gevolg 
van een nieuw toelagereglement binnen de Noord-Zuidwerking van de stad Leu-
ven. Op deze manier wil het stadsbestuur bijdragen aan meer internationale recht-
vaardigheid en gelijkheid, vanuit een internationale solidariteit en verbondenheid 
met de rest van de wereld.
Stad Leuven steunt zo het Bananenproject van Stichting Hubi & Vinciane
Het bananenproject van Stichting Hubi & Vinciane past in het vernieuwde pro-
gramma Ondervoeding. Samen met de lokale partners komt er een demonstratie-
site, zullen bananenplantages worden opgericht in ziekenhuizen en lagere scholen, 
en krijgen minimum 150 vrouwen een opleiding om bananenplanten te kweken. 
Doelstellingen zijn het verbeteren van de voedselzekerheid, door aanbod even-
wichtigere voeding en de financiële autonomie voor vrouwen, die behalve de 
kweek van bananenplanten ook aanleren hoe ze afgeleide producten kunnen ma-
ken (chips en meel). 


