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Herman Van Rompuy, voorzitter van onze nieuwe adviesraad!
We zijn blij en ook wel fier dat Her-
man Van Rompuy voorzitter wil wor-
den van onze nieuwe adviesraad. 
Jullie weten uiteraard dat Herman 
een indrukwekkend palmares kan 
voorleggen: van voorzitter van de 
CVP (nu CD&V), tot Belgisch premier 
en uiteindelijk zelfs  voorzitter van 
de Europese Raad. Maar Herman is 
ook altijd sterk geëngageerd ge-
weest in ontwikkelingssamenwer-
king, waar hij in het bijzonder een 
lans brak voor de verbetering van 
het onderwijs in de ontwikkelings-
landen. Het is niet alleen een sterke 
toegevoegde waarde, maar ook een 
eer voor ons dat Herman van Rom-
puy zich voor onze Stichting wil en-
gageren.

Waarom een adviesraad? 

De Stichting wil de Beninse bevolking in de regio Borgou via doel-
gerichte projecten steunen om op een duurzame en gestruc-
tureerde manier te werken aan een beter en waardiger leven. 
Die projecten spelen zich af in drie domeinen: gezondheidszorg, 
onderwijs en landbouw & ondernemerschap.  

Uiteraard moeten er daarbij keuzes gemaakt worden. De midde-
len zijn beperkt. We zoeken de juiste projecten aan te pakken, 
met de grootst mogelijke impact, en de best mogelijke afstem-
ming met de specifieke context in Benin. Daarbij gaan we ook 
de complexe of vernieuwende projecten niet uit de weg. Denk 
bijvoorbeeld aan het grote pilootproject rond aquaponie, een 
combinatie van aquacultuur en hydrocultuur. Of aan onze plan-
nen voor de opzet van een incubatiecentrum rond landbouw-
technieken. 

Om die keuzes te maken en om de soms complexe en vernieu-
wende projecten op te starten en tot een goed einde brengen, 
moeten we te rade gaan bij experts. Dat doen we in feite al 
jaren. Zowel in België als in Benin kunnen we rekenen op speci-
alisten uit verschillende domeinen met een groot hart voor onze 
Stichting: wetenschappers, artsen, pedagogen, economen die 
ons volledig belangeloos met raad en daad bijstaan. We liepen 
al enige tijd met het plan rond om dat op een structurele manier 
aan te pakken en die mensen samen te brengen in een advies-
raad. Zij blijven natuurlijk de lopende projecten verder advi-
seren, maar ongetwijfeld zullen uit de raad ook nieuwe ideeën 
groeien, ideeën waar wij dan weer mee aan de slag kunnen in 
onze Stichting. 

Wie zijn de leden van 
onze adviesraad? 

* Dr. Réginald Moreels, chirurg, 
voormalig minister van Ontwikke-
lingssamenwerking en mede- op-
richter van de Belgische afdeling 
van Artsen zonder Grenzen.
* Prof. Dr. Seppe Dekkers, eme-
ritus-gewoon hoogleraar Faculteit 
Bio-ingenieurswetenschappen KU 
Leuven en oud-bestuurder van de 
Stichting.
* Prof. Dr. Ronny Swennen, eme-
ritus-gewoon hoogleraar Faculteit 
Bio-ingenieurswetenschappen KU 

Leuven en internationaal vermaarde expert op het vlak van ba-
nanen. 
* Prof. Dr. Yves Jacquemyn, hoogleraar Faculteit Geneeskunde 
Universiteit Antwerpen en diensthoofd gynaecologie-verloskun-
de in het UZA.
* Prof. Dr. Marc Poncelet, gewoon hoogleraar Faculté des scien-
ces sociales ULiège en  expert op het vlak van de sociologie van 
de ontwikkeling in Benin.
* De heer Jan Flamend, germanist en filosoof en CEO van het 
bedrijf Valueselling en Valueselling South.
* Prof. Dr. Ibrahim Toko, hoogleraar aan de landbouwfaculteit 
van de universiteit van Parakou en hoofd van het laboratorium 
voor aquacultuur en ecotoxicologie. 
* Prof. Dr. Yves Tognon, oud-decaan geneeskunde van de uni-
versiteit van Parakou en nu directeur van IFSIO (Institut de For-
mation en Soins Infirmiers et Obstétricaux).
* Stijn Van Hoestenberghe, doctor in de bio-Ingenieursweten-
schappen en oprichter van Aqua4C, de grootste duurzame vis-
kwekerij ter wereld (Omegabaars)

Samen met Herman Van Rompuy als voorzitter, vormt deze raad 
o.i. een bijzonder  sterk team dat de werking van onze Stichting 
op een hoger niveau zal tillen. 

Wij bedanken alvast alle leden van onze kersverse adviesraad en 
in het bijzonder zijn bijzondere voorzitter. 

Heel binnenkort vind je op onze website een interview met Her-
man Van Rompuy.

Bedankt Herman.
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Ismael Bako,  
ambassadeur voor onze Stichting!

De twee ambassadeurs van onze Stichting, Kathleen Cools en 
Machteld Cuyt, krijgen versterking. En niet zomaar de minste. 
Ismael Bako, Benins-Belgisch top basketbalspeler, is sinds kort 
ook  ambassadeur van onze Stichting. 

Geboren in Leuven uit een Beninse vader en een Belgische moe-
der is hij sterk begaan met het reilen en zeilen in Benin waar 
hij trouwens nog heel wat familie heeft. Via een studieopdracht 
van zijn broer aan de UCLL kwam hij in contact met onze Stich-
ting. Hij voelde zich onmiddellijk sterk aangesproken door onze 
missie en onze projecten. In februari nam hij contact op om te 
vragen of en hoe hij ons zou kunnen helpen. 

Ondanks zijn drukke professionele loopbaan – hij speelt momen-
teel voor ASVEL in Frankrijk én voor de Belgian Lions – wil hij 
zich als ambassadeur engageren en de Stichting meer bekend-
heid geven in België, in Benin én in Frankrijk. Zo heeft hij al 
contacten met de Beninse sportfederaties om via hun netwerken 
de werking van de Stichting te ondersteunen. En als topsporter 
is hij uiteraard ideaal geplaatst om mee onze campagnes rond 
gezonde voeding uit te werken. 

Door zijn vele contacten met Benin is hij zich immers bewust 
van het ondervoedingsprobleem bij jonge kinderen. Samen met 
ons zal hij een reeks video’s over het belang van een gevarieer-
de, voedzame en uitgebalanceerde voeding maken en promo-
ten. Wil je meer te weten komen over Ismael Bako, bekijk dan 
het interview op onze website.

Wij kijken alvast uit naar de samenwerking met Ismael. 

Dankjewel Ismael!
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Editoriaal
De animatoren van de Stichting doen 
ervaring op in tuinbouwtechnieken 

De animatoren van de Stichting Hubi en Vinciane worden opgeleid in tuinbouwtechnieken. De opleiding vond 
plaats op 16 en 17 maart 2021 in het Innov’Action Centre van de Stichting in Parakou en in de opleidingsboer-
derij in Sokounon. 

Moussa Ousmane Yaya en Samadou Sidi, respectievelijk technici in agro-ecologie en landbouwondernemer-
schap en lokale medewerkers van de Stichting, namen de opleiding in handen. 

Met die opleiding willen we de competenties van de animatoren op het gebied van de aanleg en het beheer 
van moestuinen versterken. Met als doel de bevolking ertoe te brengen regelmatig fruit en groenten te eten. 
Samadou Sidi legt uit dat de animatoren, na het volgen van de opleiding, op hun beurt andere mensen zullen 
opleiden om het verbouwen van groenten en fruit in hun respectieve gemeenten te bevorderen. Zij zullen ook 
scholen helpen bij de aanleg van en het toezicht op hun schooltuinen. 

Uiteindelijk willen we via de opleidingen bijdragen aan de voedselzekerheid en de financiële autonomie van 
de bevolking van Borgou, met name van de gemeenten Tchaourou, Parakou en N’Dali. De opleiding duurde 
twee dagen en bestond uit een theoretisch en een praktisch gedeelte. 

Het theoretische gedeelte
Tijdens het theoretische gedeelte legden Sidi en Moussa eerst het begrip “tuinbouw” uit. Vervolgens gaven zij 
uitleg over de verschillende soorten zaaibedden, de geschikte zaden én de gepaste technieken om, naargelang 
de vruchtbaarheid van het terrein, een zo goed mogelijke opbrengst te genereren. 

Moussa benadrukte verschillende keren dat het type grond en de beschikbaarheid van water de twee belang-
rijkste factoren zijn om succesvol te tuinieren. 

Het praktische gedeelte
Voor het praktische gedeelte van de opleiding verplaatsten de animatoren zich naar de opleidingsboerderij 
van Sokounon. Daar konden ze de theoretische kennis omzetten in de praktijk. Moussa en Sidi leerden hen hoe 
vruchtbaar terrein te herkennen en welke voorwaarden (waaronder water en organische meststoffen) nood-
zakelijk zijn om gewassen succesvol te kweken, Vervolgens leerden zij hoe ze zaaibedden moeten aanleggen, 
welke verschillende types kwekerijen er zijn en hoe ze het zaaibed moeten bijwerken om sla te verplanten. 

De animatoren blikten tevreden terug op de tweedaagse opleiding. Allemaal engageerden ze zich om wat ze 
geleerd hadden, zo snel mogelijk om te zetten in de praktijk om zo mee de ondervoeding in hun dorpen te 
bestrijden. 

Op onze website vind je een filmpje over de opleiding. Ga zeker eens kijken.
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Er gloort wat licht aan het eind van de COVID-
-tunnel. Overheden en burgers maken zich be-
hoedzaam op om de preventieve maatregelen 
stapsgewijs los te laten. We proberen niet te 
denken aan een opmars van varianten, waarvan 
elke benaming wel iemand voor het hoofd stoot. 
Is onze wereld stilaan veilig? Helaas niet als Afri-
ka achterblijft. De VN Veiligheidsraad is bezorgd 
dat minder dan 2% van de mondiaal geproduceer-
de vaccins in het jeugdige continent terechtko-
men. Landen als Benin, waar de nationale vac-
cinatiecampagne eind maart van start is gegaan, 
kunnen daardoor maar mondjesmaat vaccineren. 
Maar ook de negatieve effecten van de pandemie 
op de economieën hinderen de gezondheidszorg. 

De Stichting werkt met slagkracht door in deze 
kritieke situatie, die we niet mogen minimalise-
ren. Het lokale team neemt steeds meer het heft 
in handen. Samen met hen zetten we hoog in op 
vorming voor voedselwinning en sociale marke-
ting. Een nieuwe medewerker pakt de commu-
nicatie als instrument van bewustmaking stevig 
aan. De doorstart van de eerstelijnszorg in het 
Centre de Santé van Kassouala krijgt sterke im-
pulsen door de koppeling van Beninse, Belgische 
en internationale samenwerking en solidariteit. 
De lezer zal mij een vleugje chauvinisme verge-
ven als ik de inbreng van ‘mijn’ provincie West-
-Vlaanderen in dat verband even voor het voet-
licht breng.

We zullen doorgaan, in België en Benin. De rotari-
ers van Rotary Leuven Rotselaar en Parakou slaan 
de handen in elkaar. De nieuwe ambassadeur van 
de Stichting, topsporter Ismael Bako, geeft han-
den en voeten aan de verbondenheid van onze 
beide B-landen. Met de Adviesraad onder het 
voorzitterschap van Graaf Herman Van Rompuy, 
emeritus-voorzitter van de Europese Raad, heb-
ben we een kritisch klankbord van geëngageerde 
personaliteiten en experts geïnstalleerd. En wees 
gerust: de samenstelling wordt gaandeweg nog 
meer divers. Er schijnt licht in de tunnel! 

Prof. Dr. Marc Vervenne

Voorzitter Stichting Hubi & Vinciane

Ere-Rector KU Leuven



Een  nieuw gezondheidscentrum 
voor Kassouala

Kassouala is een zeer uitgestrekt dorp in Benin, ge-
legen aan de grens met Nigeria. Het lokale gezond-
heidscentrum is de enige plaats in de wijde omgeving 
waar de meer dan 25 000 inwoners terecht kunnen 
voor medische hulp. Tot voor kort was het centrum 
ondergebracht in een oud, verwaarloosd en aftands 
gebouw. De toestand van het gebouw en van de me-
dische uitrusting was zo slecht dat het eigenlijk niet 
meer mogelijk was om patiënten op een veilige en 
hygiënische manier op te vangen. Het gebouw slui-
ten was echter geen optie. Vanuit Kassouala is het 
immers meer dan één uur rijden met de wagen door 
de brousse om in Papané, waar het dichtstbijzijnde 
ziekenhuis gelegen is, te geraken. Met de motorfiets 
duurt dat traject nog veel langer. 

Het ontbreken van een degelijke eerstelijnsgezond-
heidszorg heeft een rechtstreekse impact op de mor-
taliteit bij jonge kinderen, het niveau van chronische 
ondervoeding, ziekteverzuim bij de werkende be-
volking en extra complicaties in geval van serieuze 
aandoeningen. Met een bevolking waarvan één vijfde 
jonger is dan vijf jaar, spreekt het voor zich dat lo-
kale goed uitgeruste medische posten echt onmisbaar 
zijn. 

In 2019 vatte de Stichting dan ook samen met het hos-
pitaal Saint-Martin van Papané, waar zij al 40 jaar mee 
samenwerkt, het plan op om het gezondheidscentrum 

in Kassouala volledig te renoveren en uit te breiden. 
Het doel was dat de inwoners beroep zouden kun-
nen doen op een uitgebreide en professionele eerste-
lijns medische zorg in een goed uitgerust centrum, 
op haalbare afstand. Niet alleen consultaties, maar 
ook bevallingen en kleinere ingrepen zouden er uitge-
voerd kunnen worden. Om dat plan te kunnen waar-
maken, was echter geld nodig, veel geld. Gelukkig 
was de provincie West-Vlaanderen bereid om een be-
langrijk deel van het project te financieren. Zonder 
de steun van de provincie, toegezegd in juni 2020, 
zou het project nooit mogelijk geweest zijn. 

In maart 2021 zijn het dispensarium, de wachtruimte, 
het logies voor het inwonend verpleegkundig perso-
neel, het sanitaire blok, de watertoevoer en de wa-
tertank al afgewerkt. 

Momenteel wordt er nog hard gewerkt aan een ma-
terniteit, een apotheekruimte, een (klein) laborato-
rium en een zonnepaneelinstallatie om te voorzien 
in de elektriciteit voor de medische toestellen en de 
koelruimte voor de geneesmiddelen. Doel is om alles 
afgewerkt te hebben tegen maart 2022. 

Het hospitaal Saint Martin zal instaan voor de medi-
sche en administratieve coördinatie van het centrum. 
Een team van minstens twee verpleegkundigen zal 
het centrum continu bemannen. Minimum éénmaal 
per maand en op termijn idealiter éénmaal per week, 
zal een team van artsen van het ziekenhuis naar het 
centrum gaan om echografieën uit te voeren en com-
plexere diagnoses te stellen. In overleg met de ge-
zondheidswerkers van de gemeente zal het centrum 
ook een belangrijke rol spelen bij vaccinaties.

Voor de inrichting van het medisch centrum 
zijn we nog op zoek naar extra middelen. 

Zou jij willen helpen? Dat kan door bij te 
dragen aan de aankoop van materiaal:

1 gynaecologische bevallingstafel:  
5 000 euro /stuk

3 onderzoekstafels:  
3 000 euro /stuk

4 lampen voor de behandelruimtes:  
2 000 euro /stuk

Meer info op onze website 
https://hubi-vinciane.be/projecten/gezondheidszorg/medisch-centrum-kassouala

Meet and greet met 
Chamsou-dine Baguiri!
Begin maart 2021 breidde ons team in Benin uit 
van acht naar negen medewerkers. Chamsou-di-
ne Baguiri, geboren in 1993 en journalist van op-
leiding, is sindsdien de nieuwe verantwoordelijke 
communicatie voor onze Stichting in Benin. Om 
ook onze sympathisanten in België de kans te ge-
ven hem te leren kennen, legden we hem enkele 
vragen voor. Het volledige verslag vinden jullie 
op onze website. Met enkele korte fragmenten 
lichten we graag al een tipje van de sluier op. 

Chamsou-dine, waarom heb je gesolliciteerd 
bij de Stichting? 

Ik vond mijn persoonlijke waarden en vooral mijn 
wil om te delen en het belang dat ik hecht aan 
vrijwilligerswerk, volledig terug in de waarden 
van de Stichting. Toen ik nog als verslaggever 
werkte bij de publieke omroep van Benin in Pa-
rakou (Office de Radiodiffusion et Télévision du 
Bénin), had ik al eens een verslag gemaakt over 
een activiteit van de Stichting. Ik was dus al een 
beetje vertrouwd met de Stichting voor ik er be-
gon te werken.   

Waar heb je je tot nu toe op gefocust?

Sinds ik bij de Stichting werk, heb ik mij voor-
al gefocust op het schrijven van artikels en het 
produceren van videoclips over de verschillende 
werkterreinen van de Stichting. Ik werk ook aan 
het meer zichtbaar maken van de acties van de 
Stichting. Dat was trouwens een van mijn doel-
stellingen toen ik bij de Stichting startte.

Zijn er dingen die je zou willen veranderen aan 
de manier waarop informatie wordt uitgewis-
seld tussen België en Benin? 

De uitwisseling van informatie met de vrijwilli-
gers in België verloopt eigenlijk goed. Ik denk 
dat we zeker moeten doorgaan met het produ-
ceren van video’s en artikels. Die zijn belangrijk 
als sensibilisering in de context van subsidies en 
sponsoring. 

Heb je al zicht op hoe de nieuwsbrief en de 
website in Benin worden gebruikt?

Ja, ik ben bezig met het uitwerken van een stra-
tegie. Alle personeelsleden van het plaatselijke 
team, de beursstudenten en de stagiaires zijn er-
bij betrokken. Ik ben ook van plan een Whatsapp 
groep op te richten met de naam “Vrienden van 
de Hubi & Vinciane Stichting”. 

Hoe zie jij de rol van de sociale media in het 
bereiken van de doelstellingen van de Stich-
ting (geneeskunde, onderwijs, landbouw) en in 
het beter bereiken van de bevolking van Benin?

Sociale netwerken spelen een belangrijke rol bij 
de verwezenlijking van de doelstellingen van de 
Stichting. Regelmatig publiceren is belangrijk om 
de aandacht van de internetgebruikers (Beniners, 
Afrikanen, Europeanen…), te vangen en vast te 
houden. 

Lees verder op www.hubi-vinciane.be

Belofte maakt schuld
Euloge ontbrak aan de groepsfoto die we in het 
vorige nummer publiceerden. We beloofden 
dit goed te maken in de volgende nieuwsbrief. 
Rechts zie je onze medewerker Euloge Adimi.
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EEN GIFT VOOR  
ONZE PROJECTEN?
Fiscaal attest  
volgens Art 145/33  
§1,2° van het  
Wetboek Inkomsten- 
belastingen 1992,  
met een minimum  
van 40 euro per jaar. 

Hartelijk dank  
bij voorbaat!

Het bedrijf Materialise lanceerde op 30 maart ‘Ra-
dio4Benin’. Alle medewerkers worldwide konden 
drie nummers kiezen die dan ‘live’ op ‘Radio4Benin’ 
werden uitgezonden. In ruil werd aan de medewer-
kers gevraagd om een kleine donatie te doen ten 
voordele van de projecten in Benin. Van over heel 
de wereld (Brazilië, Australië, Maleisië, China, Ja-
pan..) droegen de collega’s van Materialise solidair een steentje bij. De opbrengst zal 
prioritair ingezet worden voor de werking van de Summer School.

TRIUM Clinical Consulting en 
QdB in de bres voor Benin!

TRIUM Clinical Consulting en de Quality by Design (QbD) groep 
vieren hun tienjarig bestaan op een heel originele manier. Al hun 
medewerkers wereldwijd (België, Frankrijk, Nederland, Spanje, 
Mexico en Columbia) krijgen van 14 juni tot 11 juli wekelijks enke-
le sportieve uitdagingen voorgeschoteld. En de opbrengst van de 
actie gaat volledig naar de inrichting van het medisch centrum in 
Kassouala in Benin!

En daar stopt het niet! TRIUM en QdB organiseren immers het hele jaar door fundrai-
sing activiteiten ten voordele van onze Stichting! Zij willen investeren in duurzame 
ontwikkelingsprojecten in de medische sector. 

En om dat doel te realiseren vonden ze de ideale partner in onze Stichting.

Een eerste activiteit leverde al een mooi bedrag op voor de aankoop van medisch 
materiaal voor de hospitalen in Papané en Boko. Dankjewel Bakkerij Laenen uit Olen, 
4Bikes Westerlo, WestFit Multisport Academy, Creanina, Schoenmaker Lier, Studio Mira 
en Kat Wouters die deze activiteit sponsorden.

De tweede – nu een sportieve- activiteit gaat van start op 14 juni. De 340 medewer-
kers zullen hun steen(tje) bijdragen voor de aankoop van onderzoekstafels en -lampen 
voor het medisch centrum in Kassouala. 

Wij zijn uiteraard heel blij met al die initiatieven en hopen ons partnerschap ook in de 
toekomst te kunnen verderzetten! 

Dankjewel TRIUM en QdB! Lees meer op onze website.

Social marketing: ons team in Benin past de 
adviezen van Jan Flamend toe! 
De training over social marketing van Jan Flamend, 
CEO van ValueSellling, afgelopen februari, gaf een 
boost aan de manier van werken van onze mede-
werkers in Benin. 

Na drie maanden maken ze de balans op. Een ge-
detailleerd verslag kun je lezen op onze website. 
Hier vind je als voorproefje alvast enkele citaten 
en indrukken.

Antoinette Chabi, verantwoordelijke onderwijs van onze Stichting, apprecieert voor-
al wat ze geleerd heeft over mindmapping. De mindmap is voor haar onmisbaar ge-
worden in haar werk. «Het is een handige methode die je helpt je communicatie op 
te bouwen. Ook leerde ik hoe je een klant kan overtuigen met behulp van de CAEP-
-methode : Caractéristiques (kenmerken), Avantages (voordelen), Exigences (eisen) et 
Preuves (bewijzen). »

Haar collega, Moussa Ousmane Yaya, technicus in agro-ecologie, heeft vooral geleerd 
dat niet alleen een vlot discours en een goede argumentatie belangrijk zijn om tot een 
deal te komen met je klant. Je moet ook de tijd en de ruimte nemen om samen met 
je klant zijn noden goed te definiëren.

Samadou Sidi, net als Moussa landbouwexpert van onze Stichting, past wat hij geleerd 
heeft toe bij de ondersteuning en de opleidingen die hij geeft aan boeren en land-
bouwproducenten. 

Zowel Moussa als Sidi passen nu de AIDA-methode toe die Jan hen bijbracht : geef Aan-
dacht aan de toehoorders, wek hun Interesse en toon aan wat zij te winnen hebben zo-
dat hun interesse verandert in een wens (Désir) en ze  uiteindelijk tot Actie overgaan. 

Hun collega Eric Dossou-Gbété, verantwoordelijke gezonde voeding, heeft geleerd 
dat het belangrijk is een evenwicht te vinden tussen prijs enerzijds en waarde an-
derzijds. In zijn trainingen benadrukt hij nu veel meer de nefaste gevolgen van on-
dervoeding om zo de moeders te overtuigen van het belang en de waarde van een 
evenwichtige voeding voor hun kinderen. 

Marcienne Houenou, directeur van onze Stichting in Benin, voelde zich vooral aan-
gesproken door de theorie van de vier dimensies die samen de waarde van een pro-
duct uitmaken, de CPFC: Certitude (zekerheid), Performance (prestatie), Financière 
(financiële dimensie) en Convenance (geschiktheid). En sinds dat zij de vorming ge-
volgd heeft, gebruikt zij het IQAOC-model voor individuele gesprekken: Introduction 
(inleiding), Question (vraag), Argumentation (argumentatie), Objection (bezwaar) en 
Conclusion (conclusie).  

Het is duidelijk dat onze medewerkers de training van Jan Flamend heel erg op prijs 
stelden. Ze zeggen zelf dat ze nu – dankzij de opleiding - anders en beter werken. Wil 
je meer weten over de ervaringen van onze medewerkers? Neem dan zeker een kijkje 
op onze website.

Hartelijk dank, Jan!

De Global Grant Rotary Foundation goedgekeurd!
Op 4 mei keurde de Rotary Foundation (Evanston, 
USA) de Global Grant van het project ‘Zuiver 
water voor Scholen’ goed. Dat project is een 
initiatief van de Rotaryclub Leuven-Rotselaar, 
die in 2010 ook al een Global Grant gefinancierd 
kreeg voor onze Stichting en meer bepaald voor 
ons rijstproject. De toekenning van die Grant was 
de cruciale hefboom die we toen nodig hadden om ons 
landbouwprogramma te kunnen opstarten.

Het waterproject gefinancierd door de Global Grant zal 
de volgende twaalf maanden in totaal zes waterputten 
installeren in lagere scholen in de regio waar we als 
Stichting actief zijn. Er zullen ook sensibiliseringssessies 
opgezet worden rond hygiëne en waterrecyclage. En 
er worden bijkomende schooltuinen aangelegd. We 
zullen nauw samenwerken met een aantal leden van de 
Rotaryclub in Parakou die elk een specifieke taak in het 
project zullen opnemen. 

We danken heel expliciet alle rotariërs van Rotaryclub 
Leuven-Rotselaar voor hun engagement. Onze speciale 
dank gaat uit naar Thierry Monteyne, Rotary Officer van 
de Leuvense club, voor zijn niet-aflatende professionele 
aanpak, en ook naar voorzitter Jos Bollen en naar Leo 
Aerden, voorzitter van de commissie Dienst aan Gemeenschap, voor hun steun aan 
dit project. En tot slot danken we ook alle rotariërs in Benin met wie de Stichting 
contacten heeft, voor hun advies en hun enthousiaste samenwerking.

Dankzij de Global Grant én de opbrengst van onze eindejaaractie ‘Bijbenen voor Benin’ 
kunnen we dit jaar nog een heel aantal van de vijftig basis- en acht secundaire scholen 
waar we ondertussen mee samenwerken van drinkbaar water, sanitaire installaties én 
moestuinen voorzien.  

Financieel verslag 2020 Het volledige financieel verslag kan je 
lezen op onze website.

Een storting is altijd welkom op het rekeningnummer van de Stichting : BE14 7865 8929 4683

Stichting Hubi & Vinciane in de kijker
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