
De sportieve fundraising challenge van  
de Stichting Hubi & Vinciane gaat dit jaar virtueel.  

De opbrengst gaat naar haar project  
‘Zuiver water voor de school’ in Benin. 



De Stichting Hubi & Vinciane zet zich sinds 1982 in voor het verbeteren van de 

leefomstandigheden in de regio Parakou in Benin, West-Afrika.  

Zij geeft er actieve steun en begeleiding in gezondheidszorg, onderwijs, voeding en  

micro-ondernemerschap in de landbouw.

DE CHALLENGE 
Als deelnemer wandel, loop of fiets je in je eigen regio (of elders) tussen 5 en 27 

december 2020, en verzamel je kilometers op onze gezamenlijke virtuele reis van 

Leuven naar Parakou (en ja, liefst ook nog terug). Aan je sportieve inspanning koppel je 

een financiële bijdrage aan het project ‘Zuiver water voor de school’. 



SCHRIJF JE IN 
Schrijf je in via onze website op www.hubi-vinciane.be/bijbenen-voor-benin  

of scan deze QR-code 

Van zodra je ingeschreven bent, ontvang je je deelnemingsnummer via mail. 

Laat je zien! 
Stuur je ‘actiefoto’s’ met je deelnemingsnummer, eventueel in de outfit van je sponsor, naar 

de website (www.hubi-vinciane.be) en de Facebook pagina (https://www.facebook.com/

hubienvinciane.stichting) van onze Stichting’.

Start op 5 december ‘20
We geven het startschot op 5 december in Leuven. Hou je sociale media in de gaten voor een 

live verslag. 

Onderweg
Op onze website (www.hubi-vinciane.be) zie je ‘in real time’ waar onze virtuele deelnemers zich 

bevinden. We willen naar Parakou … en terug!

Aankomst op 27 december ‘20
Op 27 december zijn we hopelijk terug in Leuven. Volg ons live verslag! En dan?

En dan?
En dan starten we met de bouw van de waterputten en de toiletblokken, de installatie van de 

tippy taps en de sensibiliseringscampagnes in de scholen. Volg mee op onze site en sociale 

media. 

http://www.hubi-vinciane.be
https://www.facebook.com/hubienvinciane.stichting
http://www.hubi-vinciane.be
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Het project: zuiver water voor de school!
Gezondheid en hygiëne beginnen ook in Benin - dat vandaag net als de rest van de wereld  te 

maken heeft met Covid-19 - bij zuiver water. De Stichting heeft daarom topprioriteit gegeven 

aan het voorzien van 50 scholen in de regio van Parakou (midden Benin) van basisvoorzieningen 

voor hygiëne en drinkbaar water. Voor een dertigtal scholen hebben we in de voorbije jaren al 

waterputten kunnen laten boren door lokale aannemers. Nu willen we de resterende scholen 

aanpakken.  

Een waterput moet gemiddeld 85 meter diep zijn en kost ongeveer 7000 euro. Die diepte garandeert 

niet alleen de kwaliteit van het water, maar ook voldoende permanente aanvoer van water.  

Daarnaast willen we toiletblokken bouwen. En ‘tippy taps’, eenvoudige installaties van gerecycleerd 

materiaal waarmee de leerlingen regelmatig hun handen kunnen wassen.  

Kortom, basisinfrastructuur die levens kan redden van schoolkinderen en hun dorpsgenoten.  

Als we in ons opzet slagen, verbeteren we voor meer dan 6.500 leerlingen en leerkrachten en 

voor een bevolking van ongeveer 45.000 inwoners de hygiëne en drinkwatervoorziening.  Voor de 

volgende fase van dat project heeft de Stichting ongeveer 60.000 euro aan middelen nodig.  

Kies wat jij wil bijdragen: 
Handenwas-systeem “tippy tap” 20 euro

Sensibiliseringscampagne in een school 50 euro

Bijdrage aan een toilettenblok (kost 1000 euro) 100 euro

Bijdrage aan een waterput (kost 7000 euro) 250 euro

Stort jouw bijdrage of laat ze storten door een sponsor. Vanaf 40 euro krijg je een fiscaal attest, 

dat dit jaar uitzonderlijk voor 60% aan belastingvoordeel oplevert. 

Je kan steeds een gift doen op rekeningnummer:  

BE14 7865 8929 4683

www.hubi-vinciane.be

Stichting Hubi & Vinciane

Kwakkelbosstraat 1, 3360 Bierbeek, België

E: bijbenen-voor-benin@hubi-vinciane.be

Met dank aan onze sponsors

http://www.hubi-vinciane.be

