
 

VERSLAG GROS-VERGADERING VAN 19 JANUARI 2012  

 

Aanwezig : Anita Vanthillo, Agnes Van Geyseghem, Robby Beelen, Sandra Vandebroek, Rein 

van Gisteren, Els Uytterhoeven, Beatrijs Dhont 

 

Verontschuldigd : Marc D’Haenens, Marie-Paule Bockstal, Joke Muyldermans 

 

1. VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN 20 DECEMBER 2011. GOEDKEURING 

 

Het verslag wordt goedgekeurd. Rein van Gisteren meldt dat de nota ‘Hoeilaart ECOglazen 

dorp’ besproken wordt op de Milieuraad van 22 maart 2012. 

 

2. ACTIVITEITEN IN 2012 

 

Sensibiliseringsweek met CCVS (Taller de Vida) 

Zoals reeds besproken op de GROS-vergadering van 20 oktober 2011 wordt in maart 2012 

een sensibiliseringsinitiatief georganiseerd van het Centre for Children in Vulnerable 

Situations toe. Het Centrum (CCVS) stelt zich als algemene doelstelling om het psychosociaal 

welbevinden van kinderen en jongeren die zich in kwetsbare situaties bevinden in Zuiderse 

landen, te bevorderen – zie www.centreforchildren.be. Dit jaar gaat dit door van 12 tot 16 

maart a.s. rond het thema 'Drama, dans en beeldende kunst bij kinderen en jongeren 

betrokken in gewapende conflicten in Colombia'. Er worden verschillende locaties gezocht 

om activiteiten hieromtrent uit te voeren. Zo zijn er reeds lezingen en optredens 

georganiseerd op de VUB en UGent. Er komen hiervoor een aantal sprekers en artiesten uit 

Colombia, waaronder de organisatie 'Taller de Vida'. Er zou dan ook in Hoeilaart een 

activiteit kunnen plaats vinden met de mensen van Taller de Vida op vrijdag 16 maart.  

 

Mogelijkheden : 

- Een workshop voor de kinderen van de Hoeilaartse basisscholen met theater, muziek 

en dans. Er wordt dan gewerkt met kleine groepen b.v. met de leerlingen van 1 klas. 

Er zal nu contact genomen worden met de directies van de basisscholen om na te 

gaan of de organisatie van dergelijke workshops nog kan geïntegreerd worden in de 

agenda van de klassen. 

- Theatervoorstelling voor adolescenten en volwassenen in zaal Hof Terheyde 

(Kasteelhoeve) van +/- 40 minuten met dan verdere uitleg over Taller de Vida.  

 

We nemen zo vlug mogelijk contact met Julia Villanueva O’Driscoll om verdere afspraken te 

maken. 

 

Infoavond over het project LES CAJOUTIERS in Senegal 

Eind oktober 2011 vertrokken Marleen Guldentops en Luc Van Hecke, inwoners van 

Hoeilaart, naar Senegal, niet voor een toeristisch verblijf maar om samen met een 

humanitaire organisatie deel te nemen aan een sponsortrektocht naar het dorp Warang waar 

sinds enkele jaren Sophie Corynen uit Tervuren zich inzet voor de oprichting van een 

http://www.centreforchildren.be/


schooltje voor de kinderen uit de buurt, en om de leefomstandigheden voor iedereen in het 

dorp en omstreken te verbeteren. Zie www.lescajoutiers.com. 

GROS besliste 500 euro te storten voor het project Les Cajoutiers en vroeg aan Luc en 

Marleen om een infoavond te organiseren in het voorjaar 2012 in samenwerking met een 

Hoeilaartse vereniging. Deze infoavond gaat door op vrijdag 20 april a.s. om 20 uur in JC 

Koldam. 5 voor 12 staat mee in voor de organisatie van de avond. Meer info volgt zeker nog. 

 

10 jaar GROS  

Op zaterdag 6 oktober wordt 10 jaar GROS gevierd. Mogelijke activiteiten : 

- workshops voor kinderen 

- debat voor de gemeenteraadsverkiezingen 

- optredens 

 

11.11.11 maakte een bundel ‘Noord-Zuid in je gemeente. Praktijkbundel met 26 lokale 

noord-Zuidinitiatieven’. Hierin staan een aantal voorstellen voor activiteiten. GROS zal deze 

bundel bestellen en hierin inspiratie zoeken voor het 10 jaar GROS-feest. 

 

3. BELEIDSVOORSTELLEN NOORD-ZUID. GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 2012  

 

Lieve Missotten, verantwoordelijke van het Team GROS-ondersteuners – dienst 

vrijwilligerswerking 11.11.11 – Vlaams-Brabant, is bereid om een GROS-vergadering in 

Hoeilaart bij te wonen. De bedoeling is dat het team ons traject en aanpak om te gaan wegen 

op de verkiezingen en op het lokaal Noord-Zuidbeleid effectief gaat begeleiden en 

ondersteunen. Deze vergadering vindt plaats op dinsdag 28 februari a.s. 

 

Als voorbereiding op deze vergadering zullen we al wat informatie verzamelen : 

- Programma’s van de Hoeilaartse partijen bij vroegere gemeenteraadsverkiezingen : 

wat stond daarin i.v.m. Noord-Zuidbeleid? 

- Voor de verkiezingen 2006 stuurde GROS een brief naar alle kandidaat-

gemeenteraadsleden. Welke vragen werden daarin gesteld? 

- Wat is er de voorbije zes jaar gerealiseerd in Hoeilaart op het vlak van Noord-

Zuidbeleid? 

 

Na de vergadering van 28 februari a.s. starten we dan met de GROS-campagne voor de 

gemeenteraadsverkiezingen 2012. 

 

 

  

 

 


