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Kobe Ilsen “Op Eén”
Het beste en het slechtste land bezoeken. 

Dat is het idee van het tv-programma Op één. In de aflevering Onderwijs bracht ons dat niet alleen in Singapore waar ze de 
beste scholen ter wereld hebben maar ook in Bénin. Juist, u raadt wel waarom. Het slechtste onderwijs ter wereld, één van 
de armste landen, geplet tussen conflicten onderaan de bult van Afrika. Niet groot, niet dichtbevolkt, weinig natuurlijke 
rijkdommen, stoffige wegen en een hoop tropische ziektes die je niet wil. Dat was wat ik te horen kreeg voor m’n vertrek. 
Veelbelovend !

Het was dus niet met de allergrootste verwachtingen dat ik er voet aan de grond 
zette, eerder bezorgd om de gezondheid van de ploeg en de haalbaarheid van 
een strak werkschema. 
Na een rit van ettelijke uren, inclusief een wagen in panne, kwamen we toe aan 
een middelbare school, vlak aan de enige deftige weg tussen noord en zuid Be-
nin. We werden hartelijk ontvangen en de enthousiaste onderdirecteur die ons 
vol trots rondleidde in z’n school die hij met de beschikbare middelen zo goed 
mogelijk probeerde te besturen. De dag erop volgden we een jong meisje Clarice 
tijdens een schooldag. Ze was water halen toen we om 7u ’s ochtends aan haar 
geïmproviseerd huis stonden. Ze is de oudste van een groot gezin en zo goed als 
alle verantwoordelijkheden komen op haar frêle schouders terecht. Haar vader 
is gestorven, haar moeder werkt op het veld. Ik kan u verzekeren dat een les 
in nederigheid nergens harder binnenkomt dan wanneer je een dag een moedig 
meisje zoals Clarice volgt. Haar leven bestaat uit zorgen voor anderen. Zorg voor 
zichzelf is ondergeschikt. Zelfontplooiing, ambities of dromen maken plaats voor 
koken, wassen, vuur maken en vegen. Als ze te lang met ons praatte, en zo haar 
werk vertraging liet oplopen kreeg ze slaag. Die dag is een uppercut geworden 
waar ik nog altijd van wankel. Heel m’n verblijf in Benin was dat trouwens. Het 
was een eyeopener zoals je die in je leven maar een paar keer kan en mag mee-
maken. Het geluid van de zweepslag voor het meisje dat even wou rusten in het 
lokaaltje van Espoir d’Enfant, hoor ik nog altijd.

Als ik nu in de comfortabele Vlaamse realiteit m’n ogen sluit, dan sta ik weer in 
de geïmproviseerde computerklas, sta ik weer naast Clarice in haar donkere hut, 
dan voel ik weer de verontwaardiging voor een voogd die een meisje van 12 met 
de zweep weer de markt opmept om verder te werken. We hebben het kunnen 
vastleggen met onze camera. We stonden in de ruwe realiteit van Bénin. 
En dat is voor een heel groot stuk te danken aan Pascale voor de voorbereidin-
gen, en vooral de jonge Beniner Bruno Biaou, de financieel verantwoordelijke van 
Stichting Hubi & Vinciane, die gedurende 6 intensieve dagen onze gids was, een 
pracht kerel. Deze Belgische organisatie probeert jongeren zoals wij die gezien 
hebben te helpen. Hun partners zijn lokale ziekenhuizen, scholen en een oplei-
dingsboerderij. Hun projecten bieden broodnodige zorg voor de Clarices in Bénin. 
Zonder de Stichting en haar vrijwilligers zou zwart Afrika, een pak donkerder zijn. 

Proficiat voor het werk dat er gebeurt. Mijn bewondering en steun heb je.

Kobe Ilsen
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Editoriaal 
De Stichting zit niet stil. 
Dat blijkt opnieuw uit deze Nieuwsbrief. Vrijwil-
lige medewerkers, stagiairs, schenkers en sym-
pathisanten blijven ideeën, krachten en midde-
len bundelen. Samen met onze Belgische en Be-
ninse partners voeren we kleinschalige gefocuste 
projecten uit in de regio van Parakou. Met één 
doel voor ogen: de leefomstandigheden van de 
lokale bevolking verbeteren, in de ‘driehoeks-
verhouding’ van gezondheidszorg, voedselwin-
ning en onderwijs. 

De Nieuwsbrief sluit dicht aan bij de activiteiten 
en ervaringen op het terrein. VRT-onderzoeks-
journalist Kobe Ilsen deelt de confronterende 
indrukken die hij heeft opgedaan tijdens de op-
names in Benin voor het nieuwe programma “Op 
een”, dat onlangs is gelanceerd. Lisa Algoet, die 
stage loopt in het project “Chaque femme un ba-
nanier”, vertelt enthousiast over haar ‘ontdek-
king’ van Benin, over het werk in Benin, over de 
vriendschap die ze mag ervaren. 

Het fotoverslag van de jaarlijkse lentemissie 
spitst zich toe op het nutritieprogramma in ont-
wikkeling. De problematiek van de ondervoe-
ding, die deel uitmaakt van de brede gezond-
heidszorg, staat in toenemende mate centraal. 
Voor de strikte medische projecten kan de Stich-
ting rekenen op de professionele inbreng van  
partnerorganisaties.

Tot slot is er naar goed gebruik informatie over 
evenementen in België. Het is bemoedigend te 
ervaren hoezeer mensen hier te lande zich in-
zetten voor het werk van de Stichting. Het fi-
nancieel verslag toont aan dat onze schenkers en 
ondersteunende organisaties zich daadwerkelijk 
engageren. Dat wekt vertrouwen én dankbaar-
heid.

U ziet en leest het: de Stichting zit nooit stil! 

Clémence  AIKPIMMOU. 

Ik ben 50 jaar en heb een dochter van 11 jaar. Ik 
ging naar school tot in de vierde klas en volgde 
daarna een opleiding in koken waarvoor ik een di-
ploma kreeg.

Daarna heb ik een tijdje als zelfstandige gewerkt 
en nu werk ik al vijf jaar als verantwoordelijke in 
de keuken van het ziekenhuis van Boko.  

Mijn taak in de keuken is het samenstellen van een 
gevarieerd en evenwichtig menu voor het perso-
neel en de zieken.  Het menu wordt op weekbasis 
opgesteld en eerst voorgelegd ter beoordeling of 
validatie alvorens klaar te maken.
Voor de groenten kan ik mij voor 60 % bevoorraden 
in de tuin van het ziekenhuis. De groenten worden 
geteelt met organische meststof die niet gevaar-
lijk is voor de gezondheid. Specerijen en kruiden 
koop  ik op de markt. De eetzaal is  alle dagen 
open van  07 tot  20 u maar in het week-end is 
er minder activiteit want enkel het personeel voor 
toezicht is er dan.

Met mijn activiteit maak ik  niet altijd winst.  Het 
merendeel van mijn jaarbudget  gaat naar de huur 
en naar handenarbeid. Ik hoop dat op termijn de 
situatie verbetert. 
Via  mijn werk in de keuken  kan ik het  internaat 
voor mijn dochter betalen. Ik overnacht namelijk  
in het ziekenhuis. Op die wijze kan ik me ook wat 
ontspannen. Thuis woon ik namelijk in een polyga-
me omgeving. Dit is niet altijd aangenaam voor de 
vrouwen noch voor de opvoeding van de kinderen. 
Daarom ook stuurde ik mijn dochter op internaat.
Om mijn taak te verbeteren zou ik wensen dat de 
productiecapaciteit van de tuin kan uitbreiden om 
nog meer van de behoeften aan groeten en fruit te 
kunnen dekken.
Ook een verlaging van de huurkost zou me toelaten 
enig reserve aan te leggen  om het verlies bij  da-
gen van minder verkoop te compenseren.

Ik ben de stichting dankbaar die deze tuin heeft 
mogelijk gemaakt voor de gezondheid van de ge-
bruikers.
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Fotodagboek Bananenplanten
Een bananenplant voor elke vrouw, project van de Stichting Hubi  & 
Vinciane, gefinancieerd door STAD LEUVEN

Het bezoek aan International Institute of Tropical Agri-
culture (IITA) bracht de wereld van wetenschappelijk 
onderzoek samen met de mogelijkheden die de velden 
en de werking van onze partner- en experimenteer 
boerderij Soukonon kunnen  bieden. Een partnerschap 
werd opgestart.

Werkvergadering met Dr Tossu met betrekking tot 
het project ‘Chaque femme, un bananier’. De eerste 
scheuten zijn intussen gepland en groeien al in de ser-
res . Daarmee kunnen families zelf bananen planten 
en kweken aan hun huizen. Bananen leveren belang-
rijke voedingsstoffen die malnutritie helpen bestrij-
den.

Tijdens de werkvergadering met Unicef deelde de di-
recteur zijn ambitie om malnutritie nog grondiger aan 
te pakken.  Focus gaat naar 3 regio’s waar malnutritie 
chronisch aanwezig is met meer dan 35% ondervoede 
kinderen. De regio rond Parakou is daar één van. We 
onderzoeken mogelijke synergieën in samenwerking.

In het ziekenhuis van Papané was de sfeer bij het per-
soneel zeer goed. Dr Kouthon, de nieuwe directeur 
samen met zijn team is erin geslaagd niet alleen de 
patiënten beter te verzorgen maar ook te zorgen dat 
het personeel positief kijkt naar de toekomst. 

De stad Parakou is altijd een belangrijke partner ge-
weest voor de Stichting. Ook daar werd het malnutri-
tieprogramma goed ontvangen en werd er samen na-
gedacht over de belangrijke rol die de Ferme de Sou-
konon hierin kan spelen als opleidingscentrum voor de 
regio. Een ‘cadre de concertation’ werd ingepland

Op de werkvergadering met URAMO, lokale partner 
voor het luik gezondheidszorg konden we het malnu-
tritieproject en de versterking van de aanpak van het 
depisteren van ondervoede kinderen in de regio be-
spreken.  hoopgevend. 

Het doel van deze missie was vooral het uitbouwen van het malnutritieprogramm met een sterk geïntegreerde 
aanpak van onze drie luiken gezondheid, onderwijs en landbouw/ondernemerschap. De  stakeholdersmeeting 
van mei 2017 met alle betrokkenen zoals de préfecture, het lokale ministerie van landbouw , CAN (Conseil 
en Alimentation et Nutrition), de universiteit van Parakou, en hielp ons om het programma verder vorm te 
geven en werd tijdens deze missie met de verschillende lokale partners en autoriteiten verder besproken en 
uitgewerkt. We voelden opnieuw het aanwezige enthousiasme, een duidelijk engagement en een wederzijdse 
dialoog bij de verschillende betrokkenen: iedereen wil meewerken aan ‘mieux manger, mieux vivre’.  

‘ La santé commence dans l’assiette’ is een belangrijke boodschap die wij als Stichting willen uitdragen en 
uitwerken via de verschillende kanalen van gezondheidszorg, onderwijs en landbouw om ondervoeding tegen 
te gaan en de daarbijhorende gezondheidsproblemen, sterftegevallen en fysieke en mentale ontwikkelings-
problemen, die vooral kinderen jonger dan 5 jaar treffen, te vermijden. De missie van maart 2018 was in dat 
opzicht geslaagd en zeer hoopgevend.

Hilde Coremans

Het bananenproject van SHV, in samenwerking met Stad Leuven, 
past in het vernieuwde programma voor Bestrijding van Onder-
voeding. Samen met de lokale partners komt er een demonstra-
tiesite, zullen bananenplantages worden voorzien in ziekenhui-
zen en lagere scholen, en krijgen minimum 150 vrouwen een 
opleiding om zelf bananenplanten te kweken.

Doelstellingen zijn (1) het verbeteren van de voedselzekerheid 
door een aanbod van meer evenwichtige voeding en (2) de fi-
nanciële autonomie van vrouwen, die behalve de kweek van de 
bananenplanten ook aanleren hoe ze afgeleide producten kun-
nen maken (bv. chips en meel) en verkopen op lokale markten. 
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 leren’, en aldus samen met het 
Beninese volk een droom te realiseren.

Ervaringen delen tussen Noord en Zuid is een leidraad voor ons, 
ook door Belgische jongeren de mogelijkheid te bieden een stage 
te doen in Benin of hen uit te nodigen via Leuvense scholen voor 
infosessies rond de teelt van bananen en het belang ervan in een 
evenwichtige voeding. 
Meer info over de Stichting en haar projecten in Benin vind je op 
www.hubi-vinciane.be. 

Lisa en het bananenproject
Na meer dan twee maanden in Parakou voel ik mij al goed geïntegreerd. Mede dankzij de Beninse kledij die ik 
heb laten maken, mijn nieuwe attitude Béninoise en de mensen die ik ontmoet heb. Ik word wel nog dagelijks 
nageroepen door mensen op straat met ‘Yovo,Yovo! ‘of ‘Baturéééé!’ wat ‘blanke’ betekent. 

Mijn stage verloopt goed. De afgelopen weken heb ik de kans gekregen om de lokale werknemers van de Stich-
ting goed te leren kennen. Ik werk vooral samen met madame Antoinette. In het begin kwam ze wat intimide-
rend over omdat zij die typische Beninse confidence heeft. Langzamerhand heb ik een heel andere kant van 
haar leren kennen en nu schieten we goed op met elkaar. Ze heeft me meegenomen naar een misviering, ik heb 
haar familie ontmoet en ze heeft me uitgenodigd om haar eens thuis te bezoeken!. 

Voor de Stichting werk ik mee aan het project ‘Chaque Femme un Bananier’. Ik heb een businessplan opgesteld 
voor vrouwen die een bananenplantage willen opstarten en enkele dorpjes bezocht die deel uitmaken van het 
project. Het was heel mooi om de reactie van de vrouwen te zien bij het ontvangen van de bananenplanten.
Ik heb zelf ook de handen uit de mouwen gestoken en ben begonnen met het produceren van afgeleide pro-
ducten van bananen.
Mijn eerste poging, bananenwijn maken, is jammer genoeg mislukt bij gebrek aan de juiste middelen. Het 
proces leverde wel veel plezier op, vooral het openen van de wijnflessen was erg spectaculair én verfrissend: 
ik heb als het ware een douche van bananenwijn over mij heen gekregen!
In tegenstelling tot de wijn, waren de bananenchips wel succesvol, oef! Die hebben een Beninse vriendin, Clé-
mence en ik samen gemaakt en verkocht. De chips vielen erg in de smaak bij de marktbezoekers. We hebben 
ook bananenbloem gemaakt. Hiervan hebben we een taart gebakken en pâte (typisch Benins gerecht) gemaakt. 
En we hebben nog inspiratie voor de komende tijd.

Ik ben de Stichting heel dankbaar voor deze unieke ervaring. Hier wil ik wil zeker nog terugkomen en het geeft 
me ook zin om andere plaatsen van Afrika te verkennen!

Lisa Algoet
student bedrijfsmanagement UCLL
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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 

• Materialise - Run For Benin – maart 2018. 
Het werd dit jaar een top editie voor Run4Benin 
bij Materialise. Er werd gelopen en gefietst en 
er was heel veel solidariteit ook in de buiten-
landse vestigingen van Materialise. 
Op de foto: Pascale en Lieve Boeykens, organisa-
trice van Run for Benin 2018. 
Meer foto’s vind je op https://www.facebook.
com/Run4Benin/

• Scouts van Schilde
Op de jaarlijkse familiedag van de scouts van 
Schilde, het Kiekenfeest, kon een team sympa-
thisanten van de Stichting ‘bijbenen voor Benin’ 
tijdens de Kiekenrun. 
Na de loopwedstrijd werd er weliswaar geen 
‘poulet bicyclette’ geserveerd maar kon ieder-
een weer op krachten komen met een flinke por-
tie kip-friet!

• Scouts van Nethen
Deze zomer trekt een groep scouts uit Nethen 
naar Benin om te helpen bij de projecten. 
Om (een deel van) hun reis te financieren, orga-
niseren ze verschillende activiteiten: ze pakten 
al geschenken in bij Fnac en organiseerden een 
fuif. 
Veel succes!

OPROEP: 
Partner Wereldmissiehulp zoekt dringend bijkomende 
plaatsen voor kledingcontainers. De kleding wordt verwerkt 
in het kader van sociale tewerkstelling in België en met de 
opbrengst worden o.a. onze projecten gesteund.

Financieel verslag 
De inkomsten
In 2017 hebben we 249.199 euro aan giften ontvangen, inclusief  een legaat van 
32.649 EUR vanwege een tante van Hubi Adriaens. Bijna 100 actieve sympathisan-
ten meer dan in 2016, maar minder inkomsten van de provincies.

De bestedingen
We geven hieronder een kort overzicht van de belangrijkste uitgaven. Een meer 
gedetailleerd overicht kan u terugvinden op onze website.
We  betaalden onze jaarlijkse bijdrage van 75.000 EUR voor het DGD-programma 
Gezondheidszorg. Bovenop deze bijdrage, besteedde de Stichting iets meer dan 
15.000 EUR in de ziekenhuizen van Papané en Boko. Dat geld diende o.a. voor de 
projecten ‘Garde Malades’ en ‘l’ Hôpital le plus propre du Bénin’. Dat laatste is 
een nieuw initiatief samen met het bedrijf Materialise die het project uitschreef 
en begeleidde met expertise. 
Vanaf het tweede trimester startten we de samenwerking met de Belgische NGO 
Aide Développement Gembloux. De Stichting is partner in het nieuwe 
DGD-programma Landbouw en betaalt hiervoor een bijdrage van 30.000 EUR.
In december konden we het nieuwe project ‘Chaque femme son bananier’, opstar-
ten, grotendeels gefinancierd wordt door Stad Leuven.
Voor de coördinatie van actieve opsporing en behandeling van ondervoede kinde-
ren in de twee sanitaire zones werd 4.714 EUR uitgegeven.
in 2017 verzorgden de ingenieursstudenten van de vzw Humasol drie projecten 
met zonne-energie. Het aandeel in de kosten voor de Stichting bedroeg hiervoor 
10.000 EUR.

De Stichting heeft dit jaar geïnvesteerd in de aankoop van een terrein in de stad 
Parakou; een stuk grond van 5,5a waar een klein gebouwtje opstaat. De bedoeling 
is om er op relatief korte termijn een multifunctioneel gebouw op te trekken dat 
als demonstratie- en opleidingscentrum kan dienen De uitgave inclusief notariskos-
ten bedroeg 22.781 EUR en is geboekt op de balans. 
Het kleine gebouw op het terrein werd verfraaid en bemeubeld voor 9.000 EUR, 
ingericht als bureau en wordt nu door de 6 lokale werknemers van SHV gebruikt. 
Nog eens 4.000 EUR diende voor de noodzakelijke aankoop van een tweedehand-
sterreinwagen. 
De Stichting slaagde er ook dit jaar in om het totaal van de beheerskosten te 
beperken tot 4.4% van de totale ontvangsten. Deze kosten bevatten postkosten 
en kosten voor officiële publicaties, financiële kosten, niet terugbetaalde missie-
kosten, de trimestriële Nieuwsbrief en kosten voor fondsenwerving en promotie.

Het resultaat
De Stichting sluit het jaar af met een positief resultaat van 53.519 EUR. Na het 
tekort van 23.000 EUR in 2016, is het goed onze reserve weer wat op te bouwen. 
De Stichting blijft financieel gezond en kan al haar engagementen nakomen en de 
investering doen voor de bouwwerken van het demonstratie- en opleidingscentrum 
in Parakou.
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