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Ziekenhuishygiëne
Tussen 9-15 juni bezocht prof Jacobs de 2 partnerziekenhuizen van de Stichting
Hierbij enkele elementen die aan bod kwamen tijdens zijn bezoek aan het hôpital St Martin, Papané

Bacteriologie 

Er wordt gerefereerd naar de observaties uit de audit die werd uitgevoerd door dr. Klaas DEWAELE (Juin 12 – 18), met een 
actieplan voor de implementatie van bloedkweken (microbiologische diagnose van ernstige bacteriële infecties); verbetering 
van infrastructuur van het labo; werken aan een grotere bewustwording van het personeel, het opzetten van meer realisti-
sche doelstellingen en meer betrokkenheid van de artsen ter bestrijding van infecties in het ziekenhuis.

Ziekenhuishygiëne 

1. Productie, Distributie en gebruik van Chlooroplossing «Eau de Javel» : actiepunten zijn :
    - correct gebruik van het basisproduct, poeder of korrels chloor;
    - verbetering van procedures voor de veiligheid en een systematisch gebruik;
    - consequent gebruik van chloor voor mobiele kit die gebruikt wordt bij het wassen van handen en voor bio-reiniging. 

2. Autoclaaf (toestel om heelkundig materiaal te steriliseren): nagaan hoe gebruik en onderhoud verbeterd kan worden, 
    ook nagaan hoe het water te verzachten; overweging voor aankoop van een nieuwe autoclaaf. .
    Sommige toestellen uit de operatiezaal zijn moeilijk te steriliseren: toestellen oplijsten en met de partner een 
    geharmoniseerde procedure uitwerken.

3. Afvalverwerking : nationale aanbevelingen volgen voor verwerking van ziekenhuisafval 

Evaluatie van de werking van Comité Lutte Contre les Infections Nosocomiales (CLIN), vrij vertaald het 
Comité voor de strijd tegen Ziekenhuisinfecties.

Positieve punten zijn:
- elke dienst heeft een vertegenwoordiger (“referent”) in de CLIN
- aandachtspunt van CLIN in 2018 = urinaire sonde is als actie-thema gekozen 
- installatie van een werkplek (“bureau”) met computer in het administratief gebouw
- opstart van het project “Hôpital le plus Propre” – inclusief elektriciteits- en watervoorziening 
Nog te verbeteren:
- betere integratie en synergie met HLLP : waardevolle  verbeteringen  kunnen nog beter benut worden om infecties te 
  bestrijden, alsook het het toepassen van het concept «5S».  5S verwijst naar 5 Japanse woorden en is een methode gericht
  op het opruimen in brede zin om zo de werkplek optimaler te organiseren. 
- de CLIN en ook het team « Prévention Opérationnelle et Contrôle des Infections PCI » kunnen meer  zichtbaarheid en impact 
  krijgen, bv. via duidelijke plaatsbeschrijvingen (fiches de poste)

We eindigen met een positieve noot vanwege prof Jacobs:
“Tijdens de toer in het ziekenhuis van Papané viel het me op dat er veel inspanningen waren geleverd om alles netter en 
ordelijker te maken (HLLP); bv vuilbakken aan elke dienst, de archieven (vroeger grote slordige boel..)  Mijn oprechte 
felicitaties voor de orde en systematiek – en veel respect voor eenieder die op correcte wijze de patiëntendossier heeft 
ingevuld en bijgehouden ! “  

prof dr Jan Jacobs, bestuurder FHV
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Editoriaal 
Na een lange hete zomer, waar u hopelijk welda-
dig van hebt genoten, komt deze Nieuwsbrief u 
wat ‘geestelijke’ verfrissing brengen. 

In de samenwerking met landen in Afrika reikt 
onze herinnering vaak niet verder dan het laat-
koloniale verleden, waar Westerse landen niet 
trots kunnen op zijn. We vergeten dat Afrika een 
lange pre-koloniale geschiedenis heeft, die in 
niets hoeft onder te doen voor andere volken en 
culturen. In een kleine historische schets over 
“Koningen van Benin” trachten we dat verleden 
op te roepen. 

De traditie van het koningschap zit diep gewor-
teld in de Beninse samenleving. Getuige daarvan 
de wijze waarop onze lokale medewerker SIDI 
Imourou Bougnon zich voorstelt. Dat dwingt res-
pect af. Sidi laat ons ook delen in zijn dagelijkse 
werk als landbouwtechnicus. 

Professor Jan Jacobs (Instituut voor Tropische 
Geneeskunde, Antwerpen / KU Leuven) deelt 
zijn bevindingen over de recente missie rond 
ziekenhuishygiëne. De samenwerking die de 
Stichting heeft met medische experts van onze 
Belgische partners boekt resultaten.

Het fotoverhaal van het verblijf van jongeren-
groepen uit Marche-en-Famenne en Néthen, die 
zich tijdens hun vakantie hebben ingezet in Be-
nin in het kader van onze projecten, stemt hoop-
vol. Voor hen onvergetelijk. Voor de Stichting en 
haar Beninse partners een opsteker.

Tot slot komt de Stichting “In de kijker” in ei-
gen land. Vrijwillige medewerkers en sympathi-
santen organiseren her en der activiteiten voor 
informatiedeling en fondsenwerving. Wij zijn u 
allen zeer erkentelijk voor die onmisbare onder-
steuning.

Inspirerend leesgenot toegewenst!

Afkomstig van de Makararou, één van de 5 dynastie-
en van het Koninkrijk van Nikki, word ik beschouwd 
als één van de hoogwaardigheidsbekleders van 
onze dynastie. Mijn naam is SIDI Imourou Bougnon, 
SIDI Samadou  volgens het burgerwetboek. 

Sinds november 2015 ben ik landbouwtechnicus bij 
Stichting Hubi&Vinciane.

Om 7 uur ’s ochtends neem ik afscheid van mijn ge-
zinnetje om aan de dagtaak te beginnen: opvolging 
en advies geven aan de boeren-producenten van 
2 dorpjes in het arrondissement van Sirarou, deel 
van de gemeente van N’Dali.
Sirarou: In het nieuwe landbouwprogramma wor-
den percelen uitgekozen die dienst zullen doen 
voor onderzoek en specifieke projecten. Eén van 
onze activiteiten is de geïntegreerde aanpak van 
verbeterde fertiliteit van de bodem. Samen met 
de projectgroep boeren werd gekozen voor het 
product ‘mucuna’, een bodembedekker met eet-
bare bladeren en als groente kan worden bereid. 
De hele ochtend werk ik samen met de groep dor-
pelingen om de bodem van 3 percelen, elk 190 m2 
groot, grondig om te spitten. Vervolgens wordt elk 
perceel afgeboord en kan de mucuna worden ge-
zaaid. Op het 1ste perceel wordt mais en mucuna 
verbouwd; op het 2de voorzien we een monocul-
tuur van mucuna (een deel braakliggend) en op het 
3de een monocultuur van maïs.
Gomez-Kparou: In de namiddag vertrek ik naar 
een nabijgelegen dorp, Gomez Kparou. Hier geef ik 
een recyclagecursus over de teelt en het oogsten 
van bananen aan een groep vrouwen die zich had-
den opgegeven om deel te nemen aan dit project. 
Ik herhaal nogmaals de technische adviezen, maar 
vestig ook de aandacht op de vele voordelen die 
vrouwen zullen hebben als ze de bananen geoogst 
hebben: op sociaal gebied, minder stress aange-
zien ze meer middelen hebben na de verkoop van 
bananen; op educatief vlak, de extra inkomsten 
zullen invloed hebben op hun kinderen doordat er 
minder geldzorgen zijn en voor de gezondheid : ge-
zonde voeding, bananen bevatten veel belangrijke 
vitaminen en mineralen voor opgroeiende kinderen 
. 
Nadat de informatiesessies zijn afgesloten, nemen 
de vrouwen het woord om de vele donateurs van 
Stichting H&V te bedanken om dit initiatief op te 
starten en hen deze kans te geven. Hun vreugde en 
enthousiasme is inspirerend, en geeft me zelf ook 
veel voldoening.

Na het afscheid van de boerinnen, zit mijn dagtaak 
erop. Het is ondertussen al 18h52 en ik verheug 
me erop om mijn gezin terug te zien en om wat te 
rusten zodat ik morgen terug fit en vol energie de 
dag kan aanvatten. 
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Koningen  van Benin
Jongeren op werkvakantie in Benin

De voorbije zomer bezochten 30 jongeren onze partners in Benin; een groep jongeren uit de gemeente Marche-
en-Famenne had het plan opgevat een uitwisseling te realiseren met Beninse jongeren van de gemeente Tcha-
ourou. We spraken enkele projecten af in het ziekenhuis van Papané: ze groeven een groot waterreservoir en 
verfden het meubilair. En dan was er een scoutsgroep uit Nethen, die verbleef op de opleidingsboerderij van 
Sokounon – ook voor deze jongeren werd het een indrukwekkende ervaring.

1 juli, na een lange busrit is de scoutsgroep uit Ne-
then aangekomen in Ferme de Sokounon. De broeders 
genieten van de eerste avond samen met de gezellige 
bende jongeren.

De enthousiaste scoutsjongeren poseren voor de ba-
nanenplantage. Frère Benjamin leidt hen trots rond 
en toont hen de verschillende filières die hij samen 
met de collega’s broeders bewerkt. Hij is onder de in-
druk van hun doorgedreven werklust en engagement.

Zoals elke ochtend, worden de geiten gemolken. De 
melk wordt gebruikt voor de productie van yoghurt, 
heerlijk romig van smaak! Hier zie je 2 scoutsmeisjes 
aan het werk, als echte professionals.

Tijdens de dag wordt er volop gewerkt op de velden 
van de boerderij; tijdens het regenseizoen moet er 
volop gezaaid, geplant en gewied worden – het is 
warm en tegelijk ook vochtig. De jongeren werken 
samen met de broeders en met enkele dagarbeiders 
uit het dorp

De groep jongeren uit Marche en Famenne werkt de 
hele week samen met de jongeren uit het college 
van Tchaourou in het ziekenhuis van Papané. Ze zul-
len vandaag het verroeste meubilair herstellen ; alle 
roest wordt afgeschuurd en nadien krijgt alles terug 
een frisse kleur. Het resultaat is fantastisch !

Nadat ze 12 dagen op de boerderij waren met ons, 
nemen we vandaag afscheid van de scouts uit Nethen. 
Hun bezoek was voor ons heel aangenaam, de ambi-
ance onvergetelijk! (“Frère Benjamin”)

Benin is een  West Afrikaanse  republiek met ongeveer 
10,7 mio. inwoners. 
Het was voordien en tot eind 19e eeuw een konink-
rijk dat vervolgens door Franse verovering een kolonie 
werd. Sinds 1960, toen het land onafhankelijk werd 
van Frankrijk, staat er een president aan het hoofd.

Tot 1975 heette het land Dahomey. Dahomey lag in 
het zuiden van het huidige Benin en werd in 1610 als 
koninkrijk gesticht. 

Restanten van paleizen uit de vroegste periode zijn 
tegenwoordig nog altijd te bewonderen in de stad 
Abomey. Ze zijn opgenomen op de lijst van werelderf-
goed.

Het koninkrijk  werd in de periode tussen +/- 1600 en 1894 bestuurd door twaalf koningen; en kende zijn hoog-
tepunt in het begin van de 19e eeuw met de komingen Guézo en Glélé. 
In 1889 begon koning Gbéhanzin een oorlog tegen Porto-Novo dat onder protectie van Frankrijk stond. Dit 
leidde tot twee veldtochten door de Fransen. Begin 1894 gaf Gbéhanzin zich over.
Het land werd als kolonie opgenomen in Frans-West-Afrika. In 1958 verkreeg het land autonomie als de Repu-
bliek Dahomey, en op 1 augustus 1960 werd het volledig onafhankelijk. 

De 12 erkenden Koningen van Dahomey zijn: 
•  ???? - 1620: Gangnihessou
• 1620-1645: Dakodonou
• 1645-1685: Houegbadja
• 1685-1708: Akaba
• 1708-1732: Agadja
• 1732-1774: Tegbessou
• 1774-1789: Kplinga
• 1789-1797: Agonglo
• 1797-1818: Adandozan
• 1818-1856: Guézo
• 1856-1889: Glélé
• 1889-1894: Gbéhanzin

Bloeiend koninkrijk Dahomey

In de 17e eeuw  besloeg het Koninkrijk Dahomey een aanzienlijk deel van West-Afrika. Het was een welvarend 
koninkrijk dat slaven verhandelde aan de Europeanen, vooral Portugezen  en Nederlanders. 

De inwoners van het oorspronkelijk koninkrijk behoorden tot de etnische groep der Fon. 
Ze waren niet erg geliefd onder de buurvolkeren wegens de voortdurende oorlogen voor het verkrijgen van 
slaven. Om de paar jaar werd een nieuwe oorlog geopend om aan nieuwe slaven te komen die soms in het ko-
ninkrijk zelf te werk werden gesteld, soms aan Europese slavenhandelaren werden verkocht. 
De kust van het koninkrijk raakte dan ook bekend als de “Slavenkust”. Een oud Portugees fort, tegenwoordig 
museum, in de kustplaats Ouidah herinnert nog aan de slavenhandel. 

Halverwege de 19e eeuw vestigden veel Braziliaanse ex-slaven (Aguda) zich in steden als Ouidah en Porto-Novo 
waar zij zich richtten op de handel. Cultureel hebben zij veel invloed gehad op de plaatselijke bevolking, 
voornamelijk op de Yoruba. 
Vanaf de 19e eeuw viel het koninkrijk uiteen. 

Paleizensite van  het koninkrijk 

Onder de twaalf koningen vestigde het koninkrijk zich als een van de meest krachtige van de westkust van 
Afrika. Met uitzondering van koning Akaba - die had zijn eigen, aparte behuizing - bouwden alle koningen hun 
paleizen binnen dezelfde lemen muur. Dit was in overeenstemming met eerdere paleizen wat betreft het ge-
bruik van ruimte en materialen. Het gebied beslaat 47 hectare en ongeveer 10 paleizen zijn er naast elkaar of 
boven elkaar gebouwd, op volgorde van troonopvolging.

De Koninklijke Paleizen van Abomey zijn de belangrijkste getuigenis van het koninkrijk Dahomey. De paleizen 
waren centra van handwerktechnieken en dienden ook als opslag voor de schatten van het koninkrijk.

Het gebruik van traditionele materialen en polychrome bas-reliefs zijn belangrijke architecturale gegevens. De 
verstevigde structuren tonen een ingenieuze ontwikkeling en vormen een uniek geheel.

In de paleizen van koning Ghézo en van koning Glélé is vandaag het historisch museum van Abomey gevestigd 
dat de geschiedenis van het koninkrijk en zijn symbolen uitdrukt. 
Het getuigt van een glorierijk verleden.
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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!

2018-3
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Stichting Hubi en Vinciane 

• Een waterput met de steun van Provincie Antwerpen 
Herinner je scholier Clarice uit de uitzending “Op één” van Kobe Ilsen? Ze moest 
’s morgens voor dag en dauw water uit een beek scheppen voor het dagelijks 
gebruik van het gezin. Op school aangekomen kreeg ze nog eens hetzelfde kar-
wei om in de waterbehoefte van de school te voorzien. Er is goed nieuws voor 
haar en de school: de Provincie Antwerpen stelt samen met een privé donateur 
de nodige fondsen ter beschikking voor de bouw van een waterpomp. De kin-
deren van de school van Clarice en de omliggende dorpen kunnen binnenkort 
schoon water halen zonder hiervoor de uiterst gevaarlijke staatsbaan te hoeven 
oversteken !

• Netwerkevent Leuven 15 Juni 

SHV was prominent aanwezig op het 
netwerkevent van Stad Leuven. Be-
stuurder Pol Van Mellaert leidt een 
discussiegroep rond Noord-Zuid edu-
catie en vrijwillig engagement.

Lisa Treunen, studente communica-
tie van UCLL, die stage deed voor de 
Stichting bij Campf in Parakou, licht 
toe aan het publiek hoe ze de inter-
culturele uitwisseling heeft ervaren.

• Tennis
Op zaterdag 1 september organiseer-
de de Soroptimisten club LEUVEN een 
Tennistornooi en Petanquewedstrijd 
ten voordele van Stichting Hubi & 
Vinciane
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De rol en verantwoordelijkheden van enkele van de 
koningen.

 Houegbadja (1645 — 1685)
Houegbadja was de eerste van deze heersers die het koninkrijk Abomey daadwer-
kelijk vormgaf: hij stichtte de stad door zijn paleis te bouwen (genaamd ‘Agbome’, 
in het hart van de heuvels) in de buurt van Guedevi, een paar kilometer ten noord-
westen van Bohicon. Hij was een wijze leider, gerespecteerd door de bevolking. 
Hij maakte wetten, benoemde ministers en ontwikkelde de bureaucratie, religie 
en een politieke structuur dat Dahomey zo karakteriseert. Houegbadja’s symbolen 
waren een vis (houe), een net (adja) en een oorlogsknuppel (kpota).
 
 Guezo (1818 — 1858)
Geteld als negende koning wordt Guezo beschouwd als een van de grootste konin-
gen van de dynastie. Zijn symbolen waren twee vogels in een boom, een buffel 
en een pot met gaten die omhooggehouden wordt door twee handen. Deze pot is 
tegenwoordig nog steeds het nationale symbool van eenheid.
Elk jaar plande Guezo een militaire campagne. Zijn krijgsgevangen werden ver-
kocht als slaven. Hij vergaarde daardoor veel rijkdom, die hij vervolgens weer 
aanwendde om oorlog te voeren – o.a. met 4.000 beruchte Amazones – maar ook 
om landbouw en handel te bevorderen. Er werd nu ook in goederen gehandeld 
met Frankrijk. Hij was zeer geliefd en toen hij omkwam in een oorlog tegen de 
Yoruba´s werd dat als een grote tragedie beschouwd.
 
 Glele (1858 — 1889)
Glele zette de succesvolle oorlogen van zijn vader voort. Hij tekende ook verdra-
gen met Frankrijk. De Fransen verkregen handelsrechten in Cotonou tijdens zijn 
regeerperiode. In tegenstelling tot de Engelsen gingen de Fransen in die periode 
in het geheim nog door met de slavenhandel. In zijn eigen koninkrijk werden voor 
het harde werk ook nog slaven ingezet. Ze werden ook gebruikt bij traditionele 
ceremonies, als ´boodschappers van de voorouders´.Tegen het einde van Glele’s 
regeerperiode nam de invloed van Frankrijk toe door de groeiende economie van 
Cotonou. Frankrijk kreeg het langzaamaan voor het zeggen in Dahomey.

  Behanzin (1889 — 1894)
Behanzin was Abomey’s laatste onafhankelijke leider en wordt beschouwd als een 
van de grootste heersers. Zijn symbolen zijn de haai, het ei en een gevangene die 
aan een vlaggenmast hangt.Behanzin was intelligent en dapper. Hij zag dat de 
Europeanen steeds grotere invloed kregen in Afrika en hij probeerde door zijn bui-
tenlandse politiek de Europeanen uit te sluiten. Net voor de dood van Glele lokte 
hij de Fransen uit tot een oorlog. Behanzin en zijn leger vielen de Fransen aan in 
de buurt van Cotonou. Ondanks de superioriteit van het Franse leger, won niemand 
de strijd en zowel Behanzin als de Fransen trokken zich terug.
De vrede duurde twee jaar, terwijl aan beide kanten werd gewerkt aan een ver-
sterking van het leger. Het leger van Dahomey viel dorpen aan bij Grand Popo en 
Porto Novo om de grenzen van het oude koninkrijk veilig te stellen. De Fransen 
zagen dat als een oorlogshandeling en verklaarden de oorlog. 
Uiteindelijk wisten de Fransen heel Dahomey in handen te krijgen. 
Het Benin van die tijd was daarmee het laatste traditionele koninkrijk van Afrika 
dat door koloniale machten werd ingenomen. In 1894 gaf Behanzin zich over. Hij 
leefde de rest van zijn leven in ballingschap op Martinique en in Algerije. Na zijn 
dood werd zijn lichaam overgebracht naar Abomey.
Behanzin werd opgevolgd door Agoli-agbo, een ver familielid van hem en de enige 
potentiële leider die de Fransen toestonden.


