
Water helpt levens redden  

 Fotodagboek

Elke vrouw een 
bananenboom
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Stichting H&V in 
de kijker 4“Alles hangt samen. Alles leeft. 

Alles leeft in orderlinge afhankelijkheid.”
Amadou Hampaté Bâ

De publieke lagere school Papané hôpital ligt op ongeveer 
1 km van het ziekenhuis van Papané en is één van de 21 
scholen in de gemeente van Tchaourou. 

Om aan water te geraken moesten de leerlingen van deze 
school zich naar het ziekenhuis van Papané begeven en 
dus de hoofdweg oversteken. Het is bij deze tocht naar 
water, dat zoals men zegt de bron van het leven is, dat 
enkele leerlingen het leven hebben gelaten. 

De Stichting H&V heeft nu een einde gemaakt aan deze 
levensgevaarlijke weg van de leerlingen en de bevolking 
van Papané hôpital door de boring voor een waterput te 
financieren. 

Het is de Stichting die de financiering van de waterput op zich heeft genomen. Het onderhoud om zijn voortbestaan te 
vrijwaren is de taak van de school. Daarvoor wordt er aan de gebruikers van de waterput een forfaitaire prijs van 25 FCFA 
(ongeveer 4 cent) gevraagd voor een bidon van 50 liter water

Leve het drinkwater in de lagere school van Papané, leve de strijd tegen ondervoeding, leve de Stichting H&V.

De leerlingen en leerkrachten

De inhuldiging was dan ook een groot feest. De aanwe-
zigheid van de lokale autoriteiten zoals de koning van 
Papané, de notabelen, de rechterhand (première adjoin-
te) van de burgermeester van Tchaourou, die zelf niet 
aanwezig kon zijn, en de bevolking die massaal gekomen 
was met waterbidons, getuigden van het grote belang 
van deze actie. 

Deze waterput in de school voorziet niet enkel een ge-
makkelijke en permanente toegang tot drinkwater voor 
de leerlingen, maar zal ook het beheer van de moestuin 
en de bananenaanplantingen van de school vergemak-
kelijken. 

De tuin voorziet dagelijks vers fruit en groenten voor de 
leerlingen en draagt bij tot hun gezondheid en welzijn.

2

3

De aanwezigheid van drinkwater komt niet alleen ten goe-
de aan de school, maar ook aan de bevolking die nu bijko-
mende activiteiten kan ontwikkelen die hun inkomsten en 
levensomstandigheden verbeteren.

Falilatou Dossoumon
Secretaresse van de Stichting H&V
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Editoriaal 
De Stichting focust in haar gezondheidspro-
gramma op voeding en voedselwinning.

We informeren u over de nieuwe waterput, 
aangelegd in de lagere school te Papané. De 
put levert voldoende water om de moestuin te 
irrigeren, zodat de leerlingen nog meer resul-
taat zien van hun tuinbouw. 

In België verspreiden we informatie over die 
projecten. We trachten de mensen hier be-
wust te maken van het belang van duurzame 
landbouw. Begin mei 2019 hebben de Stichting 
en de educatieve organisatie Djapo een bij-
eenkomst belegd in het kader van het Afrika 
Filmfestival.  Enkele kortfilms zijn vertoond, 
met een debat rond “Voeding anders beke-
ken”. 

De filmpjes voeren drie sterke Beninse vrou-
wen op die met lokale producten gezonde 
voeding bereiden. Van ondernemerschap ge-
sproken! In partnerschap met de stad Leuven 
zetten we daar hoog op in. Het verhaal van de 
molenaar en dat van Christine, die met bana-
nenscheuten van de Stichting een kleine ‘plan-
tage’ heeft aangelegd, illustreert hoe bewust-
making leidt tot eigen initiatieven van Beninse 
mensen. 

In de ziekenhuizen van Boko en Papané blijven 
we aandacht geven aan de problematiek van 
de malnutritie, ondersteund door de expertise 
van Belgische organisaties die het medische 
gezondheidsprogramma uitvoeren. De fotore-
portage over de ziekenhuizen maakt de impact 
van de bijdrage van de Stichting aanschouwe-
lijk.

De inzet van ons lokale team in Parakou en de 
uitbouw van een herkenbare locatie zijn erg 
belangrijk. Onze medewerkster Falilatou ver-
telt over haar engagement.

Prof. Dr. Marc Vervenne
Voorzitter Stichting Hubi & Vinciane
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Nieuwe afdeling neonatologie in de pediatrie van 
het ziekenhuis te Boko.

Een fiere vader!

Het microbiologisch labo van het ziekenhuis te 
Boko.

De radioloog toont het echografie toestel in de 
afdeling medische beeldvorming te Papané.

 Een zaal in het ziekenhuis te Papané. De familie kookt voor de patiënten. Kookplaats 
te Papané.

Het magazijn met de opslag van medisch materiaal 
te Papané.

De spoedafdeling in het ziekenhuis van Papané.

Fotodagboek

De ziekenhuizen Saint Jean de Dieu te Boko en  Saint 
Martin te Papané in de kijker



2019 • 2STICHTING HUBI & VINCIANE WWW.HUBI-VINCIANE.BE

Falilatou DOSSOUMON 
Secretaresse bij de Stichting H&V

Ik ben Falilatou DOSSOUMON, geboren op 7 decem-
ber 1992 te Tchaourou, getrouwd en moeder van 
twee jongens, de oudste is vier jaar. 

Ik heb de Stichting H&V leren kennen na mijn bac-
calaureaatsexamen in juli 2012, toen ik samen met 
9 andere leerlingen mocht deelnemen aan het pro-
gramma ‘Ecole d’été’ dat jaarlijks door het bedrijf 
Materialise wordt georganiseerd. 
Het was een heel boeiende ervaring om uiteinde-
lijk als enige meisje te worden geselecteerd en de 
mogelijkheid te krijgen om te gaan studeren aan 
de universiteit. 
Materialise is partner van Stichting Hubi & Vinciane 
en reikt elk jaar 3 beurzen uit aan de beste 3 leer-
lingen van de Ecole d’été. 

Dankzij de financiële steun kon ik me inschrijven 
aan de faculteit Economische wetenschappen van 
de universiteit van Parakou, waar ik in 2017 af-
gestudeerd ben als licentiaat Marketing en Ma-
nagement van Ondernemingen over het onderwerp 
«Opslag van levensmiddelen in een universitair 
ziekenhuis : Case studie over Borgou Alibori ». 

Na mijn studies, heb ik eerst drie maanden stage 
gelopen aan het ziekenhuis Saint Jean de Dieu te 
Boko, waar ik het boekhoudkundig programma 
‘Perfecto’ heb gebruikt voor het stockbeheer van 
het magazijn. 
Na de stage in Boko, ging ik voor een langere perio-
de ervaring opdoen aan het ziekenhuis Saint Martin 
in Papané; eerst twee maanden op de financiële 
dienst, daarna één maand samen met de beheer-
der en tenslotte drie maanden op de administra-
tieve dienst. 

Sinds december  2018 werk ik als secretaresse bij 
de Stichting H&V met een halftijds contract voor 2 
jaar. Ik werk elke dag van 8 uur tot 12u30. 
Mijn dagdagelijkse taak bestaat uit het opstellen 
van brieven en documenten, het opvolgen van de 
correspondentie, het fotokopiëren en scannen van 
belangrijke documenten. 
Het werk geeft me veel voldoening, ik ben fier dat 
ik hier kan werken. 
Ik ben echt heel gedreven om alles zo goed mo-
gelijk te doen en de ervaringen die ik heb kun-
nen opdoen tijdens mijn stages kan ik hier volop 
gebruiken.  

Christine SERO
“Elke vrouw een bananenboom”

Ik ben Christine SERO, 35 jaar oud, getrouwd, moeder van 4 kinderen en 
woon in het dorp Korobororou. Ik heb mijn grootmoeder altijd geholpen 
bij het aanleggen, planten en onderhouden van de moestuin, een werk 
dat ik graag deed en nog steeds graag doe. Ik bereid maaltijden die ik 
verkoop aan de scholieren van mijn dorp. 

De Stichting ken ik sedert nu bijna één jaar dankzij het project « Elke 
vrouw een bananenboom ». Dankzij de steun van de Stichting H&V heb 
ik bananenboomscheuten kunnen verwerven, die ik achter onze douche 
heb geplant. 

Op aanraden van de landbouwdeskundige heb ik ook een moestuin aan-
gelegd. Op die manier ondersteun ik mijn echtgenoot bij de inkomsten en verbeter ik onze voeding.  In de 
tuin groeien tomaten en groene pepers maar vooral amarant.   

De verschillende opleidingen die ik heb gevolgd over devoordelen van 
bananenteelt en het onderhoud ervan hebben resultaat gehad. Ik heb de 
scheuten goed verzorgd zodat we twee mooie trossen van ongeveer 40 kg 
hebben kunnen oogsten. Toen de vruchten rijp waren, heb ik de kinderen 
uit het dorp uitgenodigd om te proeven en om zodoende de ouders te 
stimuleren om ook bananen te kweken. 

In de toekomst wil ik mijn bananenteelt verder vergroten, wat me nog 
beter zal toelaten om de voedingspatronen van mijn kleine familie te 
verbeteren en om onze financiële toestand te verbeteren.

Ik wil de Stichting bedanken om dit project dat speciaal gericht is naar 
vrouwen, te hebben opgestart en wil ze aanmoedigen om alle vrouwen 

te bereiken. Als we met vele bananenproducenten zijn, zal de pro- ductie toenemen en dan zal het wel 
moeilijker zijn om de bananen te verkopen. 

Ik vraag de Stichting om voor bijkomende opleidingen te zorgen die ons leren om het product verder te 
verwerken. 

Leve het bananenproject in Benin, leve de Stichting H&V, leve de gezonde voeding

Ondernemerschap is niet altijd gemakkelijk in Bénin

Maaltijden gemaakt met bloem van mais, sorgho of yam die in Bénin veelvuldig worden bereid, vereisen  dat 
de granen of wortels gemalen worden. Théophile MENOUGNON is molenaar op de markt in de Zongo II wijk. 
Met zijn 25 jaar heeft hij reeds 15 jaar ervaring. Vanaf zijn tweede lagere school tot aan zijn achtste leeftijd, 
werd Théophile op aandringen van zijn nonkel, in dit beroep ingewijd. In zijn zesde lagere verlaat hij de 
school om zich volledig aan het molenaarschap te wijden.

Van ‘s maandag tot ‘s zaterdag werkt hij 10u30 per dag. Om de prijs te bepalen, gebruikt Théophile grote 
tomatenblikken als eenheid voor de granen en kleinere blikjes voor de andere voedingsmiddelen. Het malen 
van een eenheid tomatenblik kost 100 FCFA en van een kleinere blik 300 FCFA. Zijn omzet bedraagt ongeveer 
5000 FCFA per dag. Théophile moet regelmatig zijn molen onderhouden, om de 10 dagen worden de tanden 
geslepen en om de 2 jaar moet de cilinder van de molen vervangen worden. Théophile wil op termijn zijn 
eigen molen bezitten. Hiervoor spaart hij ongeveer 15000 FCFA per maand. Een nieuwe molen kost 700.000 
FCFA en een tweedehandse 250.000 FCFA. 

Spannend, maar haalbaar! Wij hoop dat hij zijn droom zal kunnen realiseren.
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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 VOOR  
ONZE PROJECTEN?

Fiscaal attest  
vlgs Art 145/33 
§1,2° van het  
Wetboek Inkomsten-
belastingen 1992, 
met een minimum 
van 40 euro per 
jaar. 

Hartelijk dank bij 
voorbaat!
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Op zaterdag 11 mei zakten meer dan 800 jongeren af naar de speelplaats van 
het Sint Pieterscollege in Leuven om mee te genieten van de muziek van jonge 
artiesten. De Stichting had er een standje waar jongeren informatie kregen over 
onze werking.

Financieel verslag
De inkomsten
In 2018 hebben we € 257.795 aan giften ontvangen. In de eerste plaats kon onze Stichting weer 
rekenen op een groot aantal donateurs die jaarlijks een bedrag storten op onze rekening. 
Er waren ook inkomsten voor specifieke projecten. Van het Europese Fonds ‘Frame Voice Report’  
kreeg de Stichting een bedrag van € 13.484 voor een sensibilisatiecampagne in het kader van het 
programma Malnutritie met de kortfilmpjes ‘Plat du jour’. 

We ontvingen een grote gift van € 20.000 voor de bouw van het innovatie- en opleidingscentrum 
in Parakou en de inkomsten van de openbare besturen bereikten een piek. Dit vooral dankzij Stad 
Leuven die afgelopen jaar zowel het bedrag van  2017 (€ 17.418) als de toelage van 2018 
(€ 21.952) betaalde voor het project ‘Chaque femme son bananier’. 

De bestedingen
De bestedingen in België omvatten postkosten, kosten voor officiële publicaties, financiële kosten, 
missiekosten, kosten voor de trimestriële nieuwsbrief, fondsenwerving en promotie. Samen is dat 
€ 9.463 of 3,88% van onze totale ontvangsten.

Het geld van het Europese Fonds Frame Voice Report werd besteed aan de opnames, de productie 
en de promotie van de Beninse kortfilmpjes “Plat du Jour” die door een team Belgische 
professionals werden gemaakt. Het deel van de uitgaven in België en Benin voor rekening van de 
Stichting bedroeg € 12.694.   

De werking van onze Beninse zetel kostte € 11.248 wat meer dan gewoonlijk is. Deze meerkost 
werd veroorzaakt omdat voor de verlenging van het Beninse ONG statuut - de Accord de Siège 
- een audit diende te gebeuren waarbij verschillende ministeries hun afgevaardigden stuurden 
om deel te nemen aan de evaluatie. In februari 2019 werd de verlenging van de Accord de Siège 
bevestigd, waardoor de Stichting verder kan genieten van bepaalde fiscale voordelen in Benin.
Voor het gezondheidsprogramma werd in totaal € 53.193 besteed aan investeringen in de twee 
partnerziekenhuizen van Papané en Boko. Daar bovenop werd nog € 25.687 uitgegeven voor twee 
bijkomende projecten: het project Hôpital le plus propre in het ziekenhuis van Papané samen met 
het bedrijf Materialise en het project ‘ondervoede kinderen’ in de 2 ziekenhuizen.  

Het landbouwprogramma PRAFA (Projet de Résilience et d’Autonomisation des Femmes en 
Agriculture) samen met de NGO Eclosio is een DGD-programma, waarbij SHV een jaarlijkse eigen 
bijdrage voorziet van € 30.000. Eigen uitgaven voor het landbouwprogramma samen met het 
bananenproject kostten dit jaar € 17.984. De partnerboerderij Centre de Formation et Ferme 
Sokounon kreeg in totaal € 13.179 steun.

Voor het onderwijsprogramma met de steun aan scholen, mutualiteitlidmaatschap voor elke 
scholier, hygiënelessen en het programma voor de doorstroom van meisjes naar het secundair 
onderwijs werd in totaal € 28.476 uitgegeven. Het Summerschoolprogramma dat door het bedrijf 
Materialise wordt gefinancierd en opgevolgd, voorziet elk jaar een studiebeurs voor drie nieuwe 
studenten en dat kostte dit jaar € 17.753 .

De werkingskosten en investeringen van het weeshuis bedroegen dit het jaar € 4.737.

Het resultaat
De Stichting sluit af met een positief resultaat van € 25.758. 
Deze reserve is uitzonderlijk en het gevolg van een wijziging van het DGD-gezondheidsprogramma. 
Na rijp overleg besliste de Stichting in 2018 om de samenwerking van het gezondheidsprogramma 
met de NGO Memisa niet verder te zetten omwille van een andere visie over bepaalde investeringen. 

Het gevolg hiervan is dat de Stichting niet langer de jaarlijkse bijdrage van € 75.000 betaalt aan 
Memisa voor hun eigen inbreng van 20% in de medefinanciering. Hierdoor kan de Stichting opnieuw 
zelf bepalen hoe ze haar middelen in de ziekenhuizen en voor het gezondheidsprogramma met 

Stichting Hubi & Vinciane in de kijker

Watermaatschappij PIDPA wil de wereld aan water helpen. De pas ingehuldigde 
waterput op het schoolterrein van Papané-Hôpital kreeg daarom extra steun voor 
€  1.184. Bestuurder Muriel mocht 17/3 een cheque ophalen tijdens een kleine 
plechtigheid in het waterDOEcentrum Hidrodoe in Herentals.

Onze sportieve vrienden van de Brusselse VZW 5e Monde slaagden erin op 3 dagen 
tijd de 160 kilometer tussen Djougou en Boko met de fiets in 3 dagen af te leg-
gen. Eenmaal weer thuis werd hun 4e editie van Run for Boko op 9 mei feestelijk 
afgesloten. 
Hun actie bracht een recordbedrag op (+ €  11.500) dat ze verdelen tussen het 
weeshuis Dâm Koosiabu en de pediatrische dienst van het ziekenhuis St Jean de 
Dieu in Boko. 

Tante Magda Goedemé vierde haar 85 lentes en vroeg aan de genodigden van haar 
feest een bijdrage aan de Stichting. De Stichting dankt haar van harte en wenst 
haar nog veel gezonde jaren toe !

Ook Jan Flamend deelde zijn verjaardagstaart met 60 kaarsen erop met de Stich-
ting. Van harte proficiat, Jan !

De Stichting liet zich graag zien op het Afrika 
Filmfestival van Leuven (26 april tot 11 mei) 
met een informatiestand. Het publiek was 
oprecht geïnteresseerd in ons project en liet 
zich ook verleiden tot aankoop van totebags, 
placematjes of kussenslopen.

Financieel verslag - vervolg
het vrijgekomen budget het best besteedt, in overleg met de directie en de rechtstreekse 
betrokkenen in Benin. Dat heeft echter het beperkte nadeel dat er geen missiekosten kunnen 
worden gerecupereerd voor de opvolgingsactiviteiten in Benin vanuit het budget van DGD. 
Het voorziene DGD programma loopt verder met de partners Memisa en LUMOS die de twee 
partnerziekenhuizen van de Stichting verder blijven steunen. 


