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De opbrengst van “Bijbenen voor Benin - 2021” gaat volledig naar

‘Gezonde voeding, lokaal geteeld’
Op 20 november besliste de stad Leuven
om de eindejaarscorrida van 26 december NIET te laten doorgaan wegens de
stijgende COVID-cijfers. Maar niet getreurd. Onze challenge ‘Bijbenen voor
Benin 2021’ gaat gelukkig nog WEL door.
Tot 26 december kun je nog altijd
wandelen, lopen of fietsen, waar en
wanneer je wil en tegelijk ons helpen
om de middelen bij mekaar te krijgen
voor ons project ‘Gezonde voeding,
lokaal geteeld’.

Schrijf je nog snel in voor onze Challenge via onze
website www.hubi-vinciane.be.
Onze ambitie is om in de 70 dorpen van de regio waar wij actief
zijn, geïrrigeerde gemeenschappelijke groentetuinen aan te
leggen. Die zorgen niet alleen, zowel in het regen- als in het
droogseizoen, voor een noodzakelijke aanvulling op de voeding van de dorpelingen, maar zorgen ook voor een duurzame
plaatselijke tewerkstelling in Beninse mini-ondernemingen.
De aanleg van die moestuinen kadert volledig in onze strijd tegen malnutritie. Volgens de meest recente statistieken is nog
altijd ongeveer 35 % van de kinderen jonger dan 5 jaar chronisch
ondervoed in de broussedorpen. En dat heeft niet zozeer met
de hoeveelheid dan wel met de samenstelling van het voedsel
te maken. Die bestaat immers nog te vaak alleen uit yam of
maniok. Verse en gezond gekweekte groenten en fruit zoals bijvoorbeeld tomaten, boontjes, kool en bananen zijn niet of heel
zelden beschikbaar in de afgelegen dorpen.
De aanleg van de gemeenschappelijke moestuinen zal het tekort
aan groenten en fruit verhelpen. Dankzij het irrigatiesysteem
zal er bovendien het hele jaar door geplant en geoogst kunnen worden, ook tijdens het droogseizoen. Alle tuinen zullen
voorzien worden van een waterput, een pomp op zonne-energie, een irrigatiesysteem en walletjes om het regenwater tegen
te houden.
In ieder dorp zullen een vijftiental vrouwen de tuin bewerken in
een coöperatief model. Zij kweken en oogsten voor hun eigen
familie en verkopen het overschot aan hun dorpsgenoten. Van
de opbrengst van die verkoop leggen zij een deeltje opzij om de
infrastructuur te onderhouden en indien nodig te herstellen. Als
Stichting hebben wij ervaring met die manier van werken. Ook
de waterputten in de scholen en de dorpen worden coöperatief
beheerd met heel goede resultaten.

zeer ernstige gevallen van ondervoeding. Verder blijven we ook inzetten
op sensibilisering rond gezonde voeding. Eric, de voedingsdeskundige van
onze Stichting, gaat van dorp tot dorp
en leert de bewoners hoe ze hun maaltijden voedzamer en gezonder kunnen
maken door er fruit en groenten in te
verwerken. Sidi en Moussa, onze twee
landbouwkundigen, leren de dorpsbewoners hoe ze meer resultaat kunnen
halen uit hun tuinbouwactiviteiten. Al
die inspanningen lonen. In 2019, het
eerste jaar van onze screeningactiviteiten, stelden we chronische ondervoeding vast bij 11,8 % van de kinderen. Het jaar
nadien, in september, was dat aandeel gezakt tot 3,2 % van de
kinderen. Die daling was te danken aan de doorgedreven inspanningen van ons team in Benin.

Al dertien moestuinen in aanbouw!
Dankzij subsidies van het Fonds Elisabeth en Amelie, beheerd
door de Koning Boudewijnstichting, de provincie Antwerpen en de stad Mechelen kunnen we al dertien gemeenschappelijke geïrrigeerde moestuinen aanleggen in even zoveel dorpen
van de gemeentes N’Dali en Tchaourou.
De gemeenschappelijke moestuinen moeten klaar zijn tegen de
start van het droogseizoen. In de dorpen Boko en Gomez Kparou
werden de terreinen al gekozen en feestelijk ingewijd tijdens
het werkbezoek van onze nieuwe ambassadeur Ismael Bako.
Hij stak er de eerste spade in de grond op de plaats waar uiteindelijk de waterputten gegraven zullen worden. Tegelijkertijd
zijn we in contact met verschillende aannemers om de putten,
pompen en irrigatiesystemen aan te leggen. Per dorp selecteert
ons team in Benin vijftien vrouwen die de tuin onder hun vleugels zullen krijgen. Onze collega’s-landbouwkundigen leren hen
hoe ze de tuin best kunnen gebruiken, onderhouden en beheren.
Doel is en blijft dat de tuinen na een tweetal jaar autonoom
kunnen beheerd worden door de lokale coöperatieven. Ons
team in Benin blijft de vrouwen die de tuinen bewerken en beheren uiteraard bijstaan met raad en daad zolang dat nodig is.

Nog 57 moestuinen te gaan!
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Voor dertien tuinen hebben we dus al subsidies en schenkingen
ontvangen. De 57 andere plannen we stelselmatig in. In 2022
hebben we de ambitie om er nog een tiental te realiseren. En
daarvoor hebben we in totaal ongeveer 75 000 euro nodig. Voor
een gedeelte van dat bedrag rekenen we dus op de opbrengst
van onze jaarlijkse Fundraising Challenge ‘Bijbenen voor Benin’.
Als deelnemer of als sympathisant van de Challenge kun je zaden en plantgoed (20 euro) kopen of gereedschap (50 euro).
Met een grotere bijdrage help je de workshops rond gezonde
voeding (100 euro) te organiseren of een irrigatiesysteem met
zonnepanelen (150 euro) of waterput (250 euro) aan te leggen.
Ondertussen blijven we onze strijd tegen malnutritie ook verderzetten met screeningscampagnes om de kinderen die het
nodig hebben lokaal in de dorpen te behandelen of door te
verwijzen naar de medische centra of een ziekenhuis voor de

Of je kunt ook altijd een bedrag overschrijven op het rekeningnummer BE14 7865 8929 4683 van de Stichting Hubi & Vinciane
met de vermelding “Gemeenschappelijke moestuinen“.
Voor giften vanaf 40 euro ontvang je een fiscaal attest. Voor giften
gedaan in 2021 bedraagt de belastingvermindering 45 %.
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EDITORIAAL
De aanslepende pandemie is een vermoeiend
verhaal en geen mens kan er iets zinnigs over
voorspellen. Vreemd genoeg blijft Afrika relatief
gespaard, in vergelijking met de andere continenten. Of is het de stilte voor de storm nu een nieuwe variant aan een opmars bezig is?
In die onzekere context werkt de Stichting naar de
maat van haar vermogen krachtig door in én met
Benin. Dat blijkt opnieuw in deze nieuwsbrief.
Onze overtuiging dat kleinschalige projecten leiden tot verdieping krijgt vorm. De oprichting van
een incubatiecentrum voor ondernemerschap in
Tinré is daar het bewijs van. De verhalen van Dr.
Emile Cossi Kouthon en van de drie laureaten van
de ‘Summer School 2021’ maken aanschouwelijk
dat het opleiden van jong talent impact heeft.
Het evenement ‘Bijbenen voor Benin’ mobiliseert
geëngageerde mensen in België en Benin. Zij lopen niet alleen voor de centen, maar evenzeer
voor het opbouwen van wederzijdse solidariteit.
Dit is mijn laatste editoriaal. Eind 2021 voltooi ik
het mandaat van voorzitter. Het waren acht boeiende jaren van samenwerking met inspirerende
mensen. Op 1 januari 2022 treedt de heer Gilles
de Kerchove als voorzitter van de Stichting aan.
Daar ben ik blij mee. Gilles heeft een loopbaan
als Europees topambtenaar achter de rug, in de
domeinen van justitie en terrorismebestrijding.
Hij kent de wereld en heeft bewezen een hart
voor Afrika én voor de Stichting te hebben.
Een testament laat ik niet na. De Stichting is in
goede handen. Geëngageerde deskundige bestuurders, een gedreven directie en medewerkers, gemotiveerde donateurs en sympathisanten.
In de jaren die komen zullen de projecten op de
drie domeinen van gezondheidszorg, voedselwinning en onderwijs op geïntegreerde wijze consolideren, met de terugdringing van de ondervoeding
als focus. Het lokale team van de Stichting speelt
in toenemende mate een belangrijke rol. De samenwerking met Beninse en Belgische partnerorganisaties stroomlijnt zich. De communicatie met
alle belanghebbenden krijgt de volle aandacht.

STICHTING HUBI & VINCIANE

FOTODAGBOEK

De Summer School in woord en beeld
Sinds 2012 werken onze Stichting en Materialise nauw samen voor de organisatie van de jaarlijkse Summer School. Gedurende vier weken wordt een groep van 30 leerlingen met goede resultaten in het secundair onderwijs opgeleid en intensief opgevolgd door medewerkers van Materialise en de Stichting. Doel is
om aan de drie meest belovende leerlingen een beurs te geven om een universitaire studie te beginnen.
Na hun afstuderen kunnen zij de opgedane kennis en ervaring gebruiken om een verantwoordelijke rol
op te nemen in de ontwikkeling van hun regio. Bekijk in deze fotoreportage wat het programma concreet
inhoudt.

Antoinnette Chabi, de verantwoordelijke van de afdeling Onderwijs van de Stichting, heet de kandidaten
welkom. Zij laat hen kennismaken met de Stichting, met Materialise en met het programma dat zij zullen
volgen. Vervolgens geeft Bruno Biaou, de boekhouder van de Stichting, gedurende vier dagen een cursus
over computers en de softwarepakketten Word, Excel en Power Point. Aan het eind van elke module leggen de kandidaten een korte praktische test af.

Ook het Agence Nationale Pour l’Emploi (ANPE) informeert de kandidaten tijdens die eerste week over
de mogelijke studierichtingen aan de universiteit. De ANPE geeft ook meer uitleg over de meest veelbelovende sectoren voor zelfstandige ondernemers in Benin. En om de eerste week af te sluiten, spreekt
Impala Bridge, een van de partners van de Stichting, met de kandidaten over de mogelijkheden die digitale technologie en robotica vandaag bieden.

Aan u, lezer, en aan eenieder die voor de Stichting
werkt, wens ik een veilig eindejaar en een harmonisch 2022, ook al lijkt dat vandaag een utopie.
Prof. Dr. Marc Vervenne
Voorzitter Stichting Hubi & Vinciane
Ere-Rector KU Leuven
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Stichting van openbaar nut

In de tweede week sluit het Materialise team zich aan bij het lokale team. Na een eerste kennismaking
met de kandidaten, presenteert het Belgische team Materialise. Vervolgens worden de acht te ontwikkelen projecten aan de kandidaten voorgesteld. Elk van hen kiest er drie in volgorde van belangstelling.
Dan volgen gedurende twee dagen intensieve gesprekken met de verschillende kandidaten. Op basis van
een aantal welomschreven criteria worden er na afloop van die gesprekken 16 kandidaten weerhouden.
De 14 andere kandidaten ontvangen voor hun vertrek nog elk een getuigschrift voor de computeropleiding die ze hebben gevolgd.

Voor de overgebleven kandidaten start nu de projectwerking. De projecten waar ze zullen aan werken,
gaan over aquaponics, gerookte vis, waterbeheer, spirulina, de conservering van tomaten, een mobiel
restaurant, een IT-marketingproject en reclamevideo’s in de Baobab-bussen. Alvorens de projecten toe
te wijzen, presenteert het Materialise team het canvas van een projectrapport. Elk team van twee personen start met de voorbereiding en bepaalt onder meer welke gegevens ze moeten verzamelen.

Voorzitter: Prof. Dr. Marc Vervenne,
Ere-Rector KU Leuven
Gedelegeerd Bestuurder:
Pascale Vandewiele-Van Assche
Secretaris - Bestuurder:
Muriel Verbiest-Billiau
V.U.: Chris Van der Vorst,
Colomastraat 14, 2800 Mechelen
E-mail: nieuwsbrief@hubi-vinciane.be

In de derde week gaan de teams ‘op het terrein’ om de informatie te verzamelen die ze nodig hebben
voor hun project. Zo werden onder meer het bedrijf Baobab express, de boerderij van Sokounon, het
directoraat Hydraulica, de universiteit van Parakou en de site voor de productie van spirulina in Pèrèrè
door de kandidaten bezocht.
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Dr. Emile Cossi Kouthon, directeur van
het hospitaal Saint-Martin in Papané
Emile Cossi Kouthon is gynaecoloog-obstetricus in
het hospitaal Saint-Martin in Papané. Sinds februari
2017 is hij er ook directeur. Het hospitaal Saint-Martin wordt al tientallen jaren ondersteund door onze
Stichting.
Hoe is hij met de Stichting in contact gekomen?
En wat betekent de Stichting voor het hospitaal?
Onze communicatiemedewerker in Benin legde hem
die en andere vragen voor tijdens een gesprek.

Summer School 2021

Wanneer en hoe bent u in contact gekomen met de
Stichting?
Ik kwam voor het eerst in contact met de Hubi & Vinciane Stichting in 1999. Ik was toen recent afgestudeerd aan de medische faculteit in Abomey-Calavi en
net aangeworven als jonge huisarts in het ziekenhuis
van Papané. Op een avond klopte er iemand thuis op
mijn deur. Dat was Piet Van Assche, de stichter en
toenmalige voorzitter van de Stichting Hubi & Vinciane. Hij kwam me opzoeken omdat hij gehoord had
dat er een nieuwe dokter was aangeworven in het
ziekenhuis. Dat was dus mijn allereerste contact met
de Stichting : de voorzitter die mij op eigen inititiatief kwam verwelkomen. Dat getuigt volgens mij van
de grootsheid en nederigheid van die man én van zijn
betrokkenheid bij dit hospitaal.
Wat betekent de Stichting voor het hospitaal Saint
Martin?
De Stichting Hubi & Vinciane betekent heel veel voor
het hospitaal. Het was hier in dit hospitaal dat de
Stichting met haar eerste activiteiten begon. De
Stichting werd immers opgericht ter nagedachtenis
van Dr. Hubert (Hubi) Adriaens en Vinciane Van Assche, die beiden bij een vliegtuigongeluk om het leven kwamen. Dr. Hubert werkte toen (van 1980 tot
1981) als medisch directeur in dit ziekenhuis. Dankzij
de verschillende projecten van de Stichting kon het
hospitaal zich ontwikkelen . Ik kreeg bijvoorbeeld een
beurs om mij in België te specialiseren in de gynaecologie en de verloskunde. Hier ter plaatse werden verschillende verpleegsters en vroedvrouwen opgeleid.
De Stichting investeerde ook in de eerste infrastructuur én uitrusting van het ziekenhuis. En dat doet ze
nog altijd. Als je over het ziekenhuisterrein wandelt,
zul je merken dat verschillende gebouwen en afdelingen de naam van de Stichting dragen. De Stichting
was de eerste grote donor van het ziekenhuis en dat
is tot op heden zo gebleven.
Wat heb je de voorbije vier à vijf jaar kunnen realiseren dankzij de steun van de Stichting?
We hebben onder andere een volwaardige pediatrische dienst kunnen opstarten met een afdeling
neonatologie, een afdeling voor kleine kinderen en

een afdeling voor ondervoede kinderen. Dankzij de
Stichting hebben we ook de operatiekamer van het
ziekenhuis kunnen renoveren. Recent hebben we de
kraamafdeling opgefrist en uitgebreid met sanitaire
installaties. De kraamafdeling werd trouwens in 2011
ook door de Stichting gebouwd. Verder hebben we
een verblijf kunnen bouwen voor de garde-malades.
En ook de ‘geluksbrug’, een passerelle tussen de
kraamafdeling en de operatiekamer hebben we kunnen bouwen dankzij investeringen van de Stichting.
En welke veranderingen en investeringen staan er
nu nog op uw prioriteitenlijst ?
Die lijst is erg lang. Ten eerste is het volgens mij belangrijk dat het hospitaal zich kan specialiseren in
een bepaald domein zoals bijvoorbeeld moeder en
kind of chirurgie of…De concurrentie met andere hospitalen is nl. niet te onderschatten. Het zou goed zijn
moest de Stichting ons kunnen ondersteunen bij de
keuze van die specialisatie. En eens de specialisatie
gekozen is, zullen er investeringen nodig zijn om de
gekozen specialisatiediensten op peil te brengen.
Een andere prioriteit is de vervanging van het röntgenapparaat van het ziekenhuis. We verliezen momenteel patiënten omdat we die dienst niet meer
kunnen aanbieden. Verder is er nood aan materiaal
voor chirurgische ingrepen.
Meer algemeen baart de verouderde elektrische installatie van het hospitaal mij zorgen. Ook de administratieve ruimtes zijn toe aan renovatie. Sommige
bureaus kunnen we niet meer gebruiken omdat de
vleermuizen er hun intrek hebben genomen.
Investeringen en hulp blijven dus welkom.
Een afsluitend woord?
Ik ben de Stichting heel dankbaar. Zonder haar steun,
had ik niet verder kunnen studeren. En die specialisatie betekent heel veel voor onze patiënten omdat
ik de enige specialist in gynaecologie-obstetrie ben in
de streek van Tchaourou. Ik overdrijf niet als ik zeg
dat de groei van het ziekenhuis te danken is aan de
Stichting.

FOTODAGBOEK - Summer School 2021 - vervolg

Na het verzamelen van de nodige data, start ieder team
met het uitschrijven van het projectverslag. Ze krijgen
daarbij ondersteuning van de teams van Materialise en
de Stichting. Zodra de verslagen geschreven zijn, bereiden de teams de presentatie van hun project voor.
In de laatste week presenteren de verschillende teams
dan hun projecten in het hoofdkantoor van de Stichting
in Parakou. De leidinggevenden van Materialise en de
Stichting volgden online.

Van de zestien kandidaten werden er vervolgens acht
geselecteerd. Alle zestien kandidaten ontvingen een
certificaat van deelname aan de negende editie van het
Summer School-programma. De acht kandidaten die niet
werden weerhouden, vertrokken elk met een paar gadgets en een kleine financiële tegemoetkoming.

Om tot de laatste drie kandidaten te komen, werden tot slot moraliteitsonderzoeken uitgevoerd en dat aan de hand
van gesprekken met de naasten en de familieleden van de kandidaten op basis van welomschreven criteria. Uiteindelijk leidden die onderzoeken tot de selectie van drie kandidaten: Biochécoucou Nestor, Maboudou Bedhawi en
Habada Hyacinthe ontvangen alle drie een beurs. Lees hun reacties verderop in deze nieuwsbrief.

De Summer School was opnieuw een groot succes. We geven je graag de eerste reacties mee
van de drie laureaten. Het volledige verslag kun
je lezen op onze website.
Biochoucoucou Nestor
Ik ben erg blij. Het is geweldig dat ik uit 30 kandidaten werd geselecteerd. Toen ik het nieuws aan
de telefoon hoorde, kon ik het eerst niet geloven.
De studiebeurs betekent heel veel voor mij en
voor mijn ouders. Zij maakten zich al zorgen over
hoe ze mijn universitaire studies zouden moeten
betalen. Ik was er zeker van dat ik universitaire
studies wilde doen, maar met deze beurs komt
mijn droom uit om landbouwkundige te worden
en me te specialiseren in plantenteelt. Ik heb
ook veel geleerd tijdens de drie weken Summer
School. Ik weet nu bijvoorbeeld hoe ik een project moet schrijven en hoe ik de computer moet
gebruiken.
Maboudou Bedhawi
Ik ben heel blij dat ik een van de drie laureaten ben van de Summer School. Bij de start van
het programma was ik wat verlegen en onzeker.
Dankzij de computeropleiding, de informatiesessies over de mogelijke studierichtingen aan
de universiteit en de verschillende gesprekken,
voelde ik mij wat zelfzekerder en hoopte ik dat ik
een kans maakte om de studiebeurs te bemachtigen. Ik was heel blij met het advies en kon het
onmiddellijk toepassen bij de taken die we kregen. Ik weet niet welke criteria in mijn voordeel
hebben gespeeld, maar ik weet dat de Stichting
en Materialise geen spijt zullen krijgen van hun
keuze. Ik ben dan ook heel dankbaar. Mijn moeder, de enige persoon die mij financieel steunt,
zou zich namelijk nooit kunnen veroorloven om
meer dan 400.000 CFA (600 euro) per jaar in mijn
studies te investeren. Dankzij de beurs kan ik de
opleiding volgen die ik ambieer, met name landbouwkundige. Ik wil mij ook graag verdiepen in
voedingsleer om zo mee de ondervoeding in Benin te bestrijden.
Habada Hyacinthe
Allereerst wil ik het team van de Summer School
bedanken. Tijdens de drie weken heb ik echt veel
bijgeleerd : ik heb geleerd hoe ik teksten moet
schrijven met Microsoft Word, hoe ik tabellen en
berekeningen moet maken met Excel en hoe ik
samenvattingen van teksten moet presenteren
met Power Point. Dankzij de beurs heb ik de kans
om verder te studeren. Mijn familie had zich de
financiële investering in mijn studies niet kunnen
veroorloven. Oorspronkelijk wilde ik geneeskunde studeren, maar door de informatiesessies over
studiekeuze heb ik ingezien dat de studies verpleeg- en verloskunde mij beter liggen. Ik ga mij
dan ook inschrijven aan het Instituut voor Verpleegkunde en Verloskunde (IFSIO). De opleiding
daar focust vooral op preventie. Mijn ambitie is
om gezondheidswerker te worden en mensenlevens te redden. Ik zal mijn uiterste best doen om
te slagen. De beurs is in ieder geval het mooiste
geschenk dat ik na het behalen van mijn baccalaureaat had kunnen krijgen.
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Eerste steenlegging van het incubatiecentrum in Tinré

Op vrijdag 5 november 2021 vond de eerste steenlegging plaats van het incubatiecentrum in Tinré in de gemeente N’Dali. Bij de plechtigheid waren
onder meer de burgemeester van N’Dali en de vertegenwoordiger van de
prefect van Borgou aanwezig.

Stichting Hubi & Vinciane in de kijker
TRIUM Clinical Consulting en QbD organiseren het ganse jaar door activiteiten ten
voordele van onze Stichting. In de vorige nieuwsbrief lieten we jullie al weten dat een
groots opgezette sportieve activiteit waaraan maar liefst 33 teams van over de hele
wereld deelnamen en enkele kleinere activiteiten dichtbij huis al een mooi bedrag
opleverden. Met de opbrengst kochten we een gynaecologische bevallingstafel voor
het medisch centrum in Kassouala en een gesofisticeerde onderzoekstafel mét lamp
voor het hospitaal Saint-Martin in Papané. Beide tafels zijn ondertussen aangekomen
in Benin.
Andere activiteiten lopen nog. Zo werd er een pop-up winkeltje voor tweedehandskledij opgezet en organiseerden enkele collega’s een tombola. Op ‘culinair vlak’ bekampten collega’s Jan en Anneleen mekaar in een heuse ‘mattentaartenchallenge’:
collega’s konden inzetten op wie volgens hen de meest originele mattentaart zou
kunnen bakken. Een ander culinair, maar iets rustiger initiatief, zijn de maandelijkse
lunches ‘voor het goede doel’ die een Thaise collega op tafel tovert.
En nu met de kerstperiode kunnen collega’s op het kerstmarktje koekjes, bananenchips, siroop en honing uit Benin kopen.
Een welgemeende dankuwel voor TRIUM Clinical Consulting en QbD!

Binnenkort opent het incubatiecentrum voor ondernemers en jonge afgestudeerden zijn deuren. Vanuit een bezorgdheid over de beperkte tewerkstellingsmogelijkheden voor jongeren in Benin heeft onze Stichting een incubatiecentrum opgericht. Voor Pascale Van Assche, gedelegeerd bestuurster van
onze Stichting zal dit incubatiecentrum ondernemende jongeren ondersteunen bij de realisatie van hun projecten in diverse domeinen. Het centrum zal
openstaan voor alle ondernemers - beginners of niet - uit alle lagen van de
Beninse bevolking, met de focus op innoverende, ecologische, duurzame en
sociale projecten.
De geselecteerde jongeren zullen technische ondersteuning krijgen van deskundigen in hun domein. Bovendien krijgen zij ook een opleiding in bedrijfsbeheer en business planning. En dat voor een forfaitaire financiële bijdrage.

Op het terrein van het incubatiecentrum zal er ook aan landen tuinbouw gedaan worden.

Geitenkaas		

Mangosap

Tuinbouw

In het incubatiecentrum zullen niet alleen onderzoeks- en opleidingsactiviteiten plaatsvinden. Er zal ook aan land- en tuinbouw gedaan worden. Zo staat
er onder meer een vernieuwend (ontkoppeld) aquaponics project gepland.
Daarnaast zullen er konijnen en geiten gefokt worden. De geitenmelk zal
tot kaas verwerkt worden. En het fruit uit de moestuin zal tot sap geperst
worden.

De lokale overheid verheugt zich over de bouw van het incubatiecentrum
De vertegenwoordigers van de lokale overheden die bij de eerste steenlegging
aanwezig waren, waren heel enthousiast en tevreden. Daouda Saka Mèré, de
burgemeester van de gemeente N’Dali, is blij dat het het incubatiecentrum
in zijn gemeente opstart : “De oprichting van het centrum betekent werkgelegenheid voor onze jongeren. Vandaag blijkt hoe moeilijk jongeren het
hebben op de arbeidsmarkt. Zelfstandig ondernemerschap is dan ook een
goed alternatief. Dit incubatiecentrum geeft ondernemende jongeren de
kans om hun vaardigheden te perfectioneren om uiteindelijk zelf een zaak
op te starten.”
Sanni Bio Bayé die de prefect van Borgou vertegenwoordigde, kon zich helemaal terugvinden in de woorden van de burgemeester. Het incubatiecentrum
sluit volgens hem naadloos aan bij het actieprogramma van de Beninse regering. “Dit incubatiecentrum zal de werkloosheid bij onze jongeren terugdringen, de plaatselijke economische ontwikkeling stimuleren en de levensomstandigheden van jongeren verbeteren. Het past helemaal in de plannen
van de Beninse regering om vooral creatieve en innovatieve projecten in de
landbouw en andere sectoren te promoten.”
Sanni Bio Bayé bevestigde ook dat de lokale overheden de acties van de Stichting ten volle ondersteunen om zo de slaagkansen van het incubatiecentrum
te maximaliseren.
Het terrein van het toekomstige incubatiecentrum beslaat meer dan anderhalve hectare. De bouwwerkzaamheden starten één van de komende weken
zodat het incubatiecentrum effectief van start kan gaan in de loop van volgend jaar
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