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SPC in Benin

Sensibilisering 

Programma Malnutrie - preventie:
Tijdens de acties in de dorpen wordt gebruik gemaakt van tekeningen en foto’s om voedingsadvies te geven aan de plaat-
selijke bevolking
De sessies worden georganiseerd in samenwerking met de coördinerende artsen en met dorpsoversten en bijgewoond door 
tientallen jonge moeders en grootmoeders.

Corrida Leuven 30/12/’18
Het wordt stilaan een traditie, ook dit jaar kan je weer deelnemen aan de Eindejaarscorrida in Leuven en tegelijkertijd de 
activiteiten van de Stichting Hubi & Vinciane financieel ondersteunen. 

De Stichting Hubi & Vinciane biedt aan de lopers de motiverende toejuichingen van ambassadeur Kathleen Cools en aan 
lopers en supporters een lekker hapje en drankje na het lopen.

We hopen dan ook dat je, naast het lopen ons project ‘Equidec’ in Benin financieel wil steunen of dat je je wil laten spon-
soren door familie en vrienden. Met ‘Equidec’ ondersteunen we een betere doorstroming van meisjes naar het middelbaar 
en technisch onderwijs in de regio van Parakou in samenwerking met een lokale NGO gespecialiseerd in genderproblema-
tiek. Alle sponsorgelden die jij schenkt of inzamelt gaan rechtstreeks naar het project in Benin en betekenen een wezenlijk 
verschil voor deze meisjes.

• Schenking van 20 euro: goed voor een schooluniform voor twee meisjes
• Schenking van 50 euro: goed voor een boekenpakket
• Schenking van 100 euro: goed voor een maandloon van een coördinator voor didactische ondersteuning
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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 

Ondervoeding is een prangend probleem in Afri-
ka. De Nieuwsbrief 2017 is daar uitvoerig bij stil-
gestaan. Professor Chris Van Geet vermeldde dat 
de middelen om ondervoeding in te dijken een-
voudig zijn. Het gaat onder meer over vorming, 
hygiëne en ontwikkelen van voedselbronnen. 
Drie actiedomeinen waar de Stichting op inzet. 
De bestrijding van malnutritie in Benin neemt 
een centrale plaats in ons programma in. De 
professoren Seppe Deckers en Rony Swennen 
belichten in deze Nieuwsbrief het project rond 
bananenteelt, dat de stad Leuven financieel on-
dersteunt.

Het eigenaarschap van de lokale partners blijft 
een speerpunt in onze werking. U maakt kennis 
met mevrouw Marcienne Houenou, voormalig 
manager van het ziekenhuis in Boko en thans di-
rectrice van het team van de Stichting in Para-
kou. 

Voor het ontwikkelen van samenwerking tussen 
Zuid en Noord is kennis van elkaar onmisbaar. 
Daartoe organiseert de Stichting inleefreizen, 
waarover deelnemers getuigen. Erg belangrijk is 
dat we jonge mensen van hier in contact bren-
gen met jongeren in Benin. Leerlingen van het 
Sint-Pieterscollege in Leuven vertellen over hun 
ervaringen tijdens een werkverblijf in Benin. Tot 
slot leren we over het samen ‘ondernemen’ van 
ambachtslui in Benin en jongeren van bij ons, 
die zich inzetten voor de verkoop van ‘Totem-
zakjes’. 

Het is mijn hoop dat u, lezer, weerom inspiratie 
vindt in de Nieuwsbrief, die zoals steeds te den-
ken geeft over de kern van samenwerking met 
en in Benin.

Mijn naam is Marcienne Houenou. Ik kom uit een 
bescheiden gezin van 4 kinderen, ik heb 2 broers 
en een zus. Op het college volgde ik Boekhouding 
en nadien haalde ik mijn universitaire diploma in 
Accountancy, optie ziekenhuismanagement. Mijn 
ouders hebben me altijd aangespoord om verder 
te studeren maar we hadden het niet breed thuis, 
maar gelukkig had ik via het ingangsexamen recht 
op een studiebeurs.
Na mijn studies heb ik slechts twee maanden moe-
ten wachten voor ik werd aangeworven in het hos-
pitaal Saint Jean de Dieu van Boko. Dat was een 
ongelofelijke meevaller, want de meeste afgestu-
deerde jongeren in Benin zijn een lange tijd werk-
loos.
Het ziekenhuis van Boko bood me ondanks mijn 
jeugdige leeftijd de job aan als   gestionnaire, een 
nieuwe functie die een beter beheer moest garan-
deren. Ik was nog geen 24 en ik kreeg de gelegen-
heid om alle kennis en ervaringen opgedaan tijdens 
mijn stages toe te passen! Zo heb ik hervormingen 
en herschikkingen doorgevoerd in het personeels- 
en in het voorraadbeheer en ook de nodige proce-
dures en management tools geïntroduceerd.
Dankzij de cofinanciering van DGD en de Stichting, 
kon ik een masteropleiding management en inte-
ressante bijkomende cursussen van kortere duur 
volgen; dit met ondersteuning van CDI-Bwamanda.
Na bijna 15 jaar in het ziekenhuis voelde ik de be-
hoefte aan nieuwe ervaringen en diende mijn ont-
slag in om samen met enkele vrienden een com-
merciële activiteit op te zetten.  Het ondernemer-
schap zit me in het bloed. Als jong meisje hielp ik 
mijn moeder in de kleine boetiek op de markt van 
Dantokpa.
Om het contact met mijn opleiding niet te verlie-
zen, nam ik het aanbod aan om vanaf januari 2018 
aan de slag te gaan als directrice van het lokale 
team van de Stichting, een jong en geëngageerde 
groep die de programma’s landbouw en onderwijs 
opvolgt. Deze nieuwe ervaring geeft me het gevoel 
iets bij te dragen voor mensen die het echt nodig 
hebben. In deze job moet ik niet zozeer beheren, 
maar samen met anderen nadenken, oplossingen 
zoeken, ze uittesten en de resultaten ervan evalu-
eren. Het is heel stimulerend om samen projecten 
op te zetten, ze verder te kunnen ontwikkelen en 
te komen tot een succesvol resultaat. Het malnu-
tritieprogramma moet een voorbeeld worden voor 
andere dorpen en hopelijk zelfs navolging krijgen 
in andere departementen. Deze job biedt me bo-
vendien de opportuniteit om weer andere part-
ners, instellingen en mensen te leren kennen die 
expertise hebben in gezondheid, landbouw en on-
derwijs. Het is verbazingwekkend hoeveel er kan 
gebeuren en hoeveel er al gebeurt op het terrein!
Ook al moet ik er vaak voor reizen en mijn 3 zonen 
achterlaten, deze ervaringen zijn het waard. Ik wil 
voluit mee de uitdaging aangaan van de Stichting 
Hubi en Vinciane om de ondervoeding sterk te re-
duceren bij de bevolking in de regio’s Tchaourou, 
Parakou en N’Dali.
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Eén jaar later
Werkbezoek van Prof. Rony Swennen en Prof. Seppe Deckers

Einde augustus brachten Prof. Dr. Ir. Rony Swennen - wereldvermaard specialist in bananenteelt - en Prof. Em. 
Dr. Ir. Seppe Deckers - bodemkundige met een jarenlange Afrika-ervaring en lid van de Raad van Bestuur van de 
Stichting - een werkbezoek aan de landbouwprojecten van de Stichting H&V in Benin.  
Zij waren zeer enthousiast over de eerste resultaten van het project “PCF1B” (Pour Chaque Femme un Bana-
nier), dat einde 2017 werd opgestart met subsidies van de Stad Leuven. 

Het project heeft als doelstelling om de bananenteelt in de dorpen rond Parakou te introduceren bij vrouwen. 
Omwille van de rijkdom aan mineralen in bananen kan het eten van bananen een  belangrijke bijdrage leveren 
aan de bestrijding van kwalitatieve ondervoeding bij kinderen in deze regio. 

Bananen hebben veel water nodig en verdragen ook veel mest. Daarom wordt er gekozen om de bananen te 
planten vlakbij de huizen en latrines, zodat er optimaal gebruik gemaakt wordt van huishoudelijk afvalwater 
en organische meststoffen. In het noordelijk deel van Benin is bananenteelt nog niet weid verspreid, omwille 
van het langere droog seizoen. In ons project kiezen we voor meer droogte-resistente bananenvariëteiten. 
In een eerste fase werden 500 planten verspreid bij 200 gezinnen. De eerste bananen zullen vanaf de maand 
december geoogst worden. 

Rony Swennen en Seppe Deckers met het team van 
SHV aan de bananenplantage in de Ferme de Sokou-
non.

Voorbeeld van aanplanting bananen vlakbij woning 
Beninse vrouw.

Bananenplanten moeten goed beschermd worden te-
gen dieren      

Kweek van bananenscheuten in de tuin van het zie-
kenhuis Boko

Dankzij de  positieve evaluatie van het bananenproject door de professoren Rony Swennen en Seppe Deckers, 
heeft de Stichting H&V het projectplan voor de introductie van bananen in de regio van Parakou bijgestuurd 
voor het tweede werkjaar. Doelstelling is om in de periode februari – april 2019 in totaal 8.000 bananenplanten 
te verspreiden bij 2.700 gezinnen. Hiervoor zal het projectteam versterkt worden met twee lokale stagiaires, 
die de begeleiding van de vrouwen in de dorpen op zich zullen nemen. 

Dit project wordt mogelijk gemaakt door de voortgezette financiële steun van de Stad Leuven in 2019!

Eén jaar geleden op 27 oktober 2017 vertrokken wij -Patje, Myriam, Nadine, Sabine, Patti, Michael,
Fabienne, Jo, Peter, Willy en Ann-, naar Benin om de projecten van stichting H&V te bezoeken en om mee
haar 35ste verjaardag te vieren. De meesten van ons kenden het land enkel door onze betrokkenheid bij de
stichting en waren dan ook nieuwsgierig naar haar realisaties in Parakou en omgeving.
Benin heeft bij ons allen diepe emoties opgewekt en veel intense indrukken hebben we mee naar huis geno-
men. Indrukken en emoties die na één jaar ons nog steeds bijblijven, zo bleek tijdens onze eerste bijeenkomst 
na de reis.

 “Welk moment is je vooral bijgebleven?” is een moeilijke vraag omwille van de verscheidenheid aan herin-
neringen 
De stoet door de straten van Parakou met honderden dansende en lachende mensen begeleid door een kleine 
fanfare en voorop een groot spandoek gedragen met de slogan ‘Réaliser un rêve avec le Benin’, de maaltijd 
bij de aartsbisschop, de plechtige misviering waar we werden uitgenodigd om over onze betrokkenheid met de 
stichting te getuigen,  de officiële feestviering met toespraken van de minister, de bisschop, de burgermeester
en natuurlijk Pascale. Indrukwekkend hoeveel mensen er in Benin bij de stichting betrokken zijn!

In de ziekenhuizen van Papané en Boko en in de dispensaire van het dorp Kassouala waren we diep aangedaan 
over de inzet van het personeel om een goede gezondheidszorg aan te bieden.
Ook een blijvende herinnering is de hartelijke ontvangst van de scholieren en leraars van de lagere school van
Koro, waar een feestje was ter inhuldiging van de nieuwe toiletten en een waterput.
Tijdens ons bezoek aan de ‘Banc céréale de Mareborou’, een opslagplaats voor granen gefinancierd
door de stichting, sloeg een groep vrouwen keihard met stokken op de vruchten om sojabonen te lossen van de 
aar, allen gehuld in een wolk van stof, één van de vrouwen droeg daarbij een baby op haar rug. 
Bij het bezoek aan al de projecten konden we ondanks de beperkte middelen en de weinige technische uitrus-
tingen, altijd een gedrevenheid, inzet en een positieve energie ervaren!

Tijdens het toeristisch deel van de reis hebben we de veelheid aan landschappen en de cultuur van Benin leren 
kennen. Confronterend was de boottocht naar Ganvié, het paalwoningendorp in de lagune van Cotonou waar 
we eerst langs bewoonde vuilnisbelten voeren om dan in een schilderachtig paaldorp terecht te komen.
Even choquerend was het bezoek aan de slavenroute in Ouidah - Unesco werelderfgoed. Van hieruit zijn ontel-
bare Afrikanen als slaven naar de nieuwe wereld gebracht.
Interessant ware de uitleg over traditionele visvangst op het meer van Possotomé,  het bezoek aan Voudoun 
tempels in de dorpjes, de koningspaleizen te Abomey.

Ook dit jaar steekt de jongerengroep van de Stichting 
zijn handen uit de mouwen.

In het kader van Music for Life verkopen we tote bags. 
Deze werden in Beninese ateliers gemaakt – waardoor 
ook de lokale economie wordt gesteund.
Daarnaast verkopen we kussenslopen met de mooie 
boodschap Werken aan een droom met Benin.
De opbrengst gaat naar twee projecten waar wij aan 
werken: ‘Recht op onderwijs voor elk kind’ en ‘Onder-
nemerschap voor jonge vrouwen’.

Verkoopmomenten:
- Zaterdag 8 en 15 december op het Martelarenplein
  in Leuven
- Zondag 9 en 16 december op de markt in Heverlee

Kan je er niet zijn, maar heb je wel interesse in een 
tote bag of een hoofdkussen of een vraag? Stuur een 
e-mail naar peterschap.hubivinciane@gmail.com

Tot dan!

De jongerengroep

Michael Fettweis en zijn medereizigers

De professoren bekeken ook samen met de 
broeders van Ferme de Sokounon de moderne 
bijenkorven die werden aangekocht, 
type Kenyan Top-bar
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Stichting Hubi & Vinciane in de kijker

Heel wat sympathisanten en vrijwilligers nemen zelf het initiatief om onze Stich-
ting 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 

Solidariteitsacties in het Sint-Pieterscollege Leuven ten 
voordele van de Stichting H&V

Vier leerlingen (Hadewych, Janne, Loes en Simon) en twee leerkrachten (May en 
Katrien) van het SPC uit Leuven waren in de herfstvakantie in Benin en maakten er 
kennis met de activiteiten van de Stichting in de regio van Parakou. 

De zeer enthousiaste en geëngageerde groep bezocht er de twee hospitalen, ver-
schillende scholen en de opleidingsboerderij in Sokounon.   Zij staken ook de han-
den uit de mouwen o.a. bij het planten van bananenscheuten in de schooltuin van 
een lagere school  in Boko en bij opknapwerken in het ziekenhuis van Papané.  

De inleefreis liet een onvergetelijke indruk achter en deze groep is dan ook zeer 
gemotiveerd om de schouders te zetten onder de acties van het SPC ten voordele 
van de Stichting Hubi & Vinciane dit schooljaar. Zij zullen o.a. mooie Afrikaanse 
tote bags verkopen, op bestelling gemaakt door naaisters in Parakou met stoffen 
gekocht op de plaatselijke markt. 

Meer details en foto’s over hun boeiende inleefreis kan je vinden op hun blog
SPC voor Benin: SPCforBenin.wordpress.com

SPC voor Benin

Grembergen voor Benin
Tien enthousiaste vrouwen uit Grember-
gen (Dendermonde) plannen een inleefreis 
naar Bénin voor maart 2019. Hun plan is 
fondsen te vergaren voor de vernieuwing 
van het sanitair blok in het ziekenhuis van 
Papané. Onder de naam ‘Grembergen voor 
Bénin’ steken zij de handen uit de mou-
wen een organiseren, onder andere,  een 
spaghetti-slag voor wel 400 personen!

Kathleen Stifkens, lector bij de Odisee Hogeschool Sint-Niklaas, die al veel stu-
denten op stage naar ‘onze’ ziekenhuizen in Bénin begeleidde, organiseert op 8 
december met haar buren een tennistoernooi ten gunste van de Stichting. Dit 
alles in het kader van De Warmste Week.

Het ‘Stichting Hubi & Vinciane- quiz team’ speelde op 10 november de 11.11.11-
quiz georganiseerd door de Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking 
Schilde en behaalde er een mooie plaats!

Op 26 oktober hielden de scholieren van het vierde jaar uit het Sint-Ursula-In-
stituut in Onze-Lieve-Vrouw-Waver een sponsorvoettocht van 10 kilometer. Hun 
inspanningen werden beloond : met terechte trots konden ze een cheque van meer 
dan 5.000 Euro aan de Stichting overhandigen. 
Oprechte proficiat en hartelijk dank aan deze sportieve studenten!
Cultuurtip vanwege SHV : bezoek de school en haar prachtige wintertuin !
http://www.visitwintertuin.be/

We namen afscheid van Johan Cristiaensen. Jarenlang was hij de boekhouder van 
de Stichting en steun en toeverlaat van oprichter Piet Van Assche. Zijn engage-
ment was groot en hartverwarmend en zijn adviezen alom geapprecieerd. Na zijn 
deelname aan een inleefreis heeft het land Bénin en zijn inwoners hem nooit meer 
losgelaten. Wij verliezen een trouwe vriend en wensen zijn echtgenote en familie 
veel sterkte.

Op zaterdag en zondag 8 en 9 december houdt de Stichting een verkoop en infor-
matiestand op de cadeau-en kerstmarkt ‘over de grenzen heen’ in Zoersel


