
Verslag GROS 21/9/17, 20u TERVELD 
  
Aanwezig:  Rein van Gisteren, Beatrijs Dhont, Aletha Wallace, Frank Boel, Annelies Vanderlinden, 
Mark D’Haenens, Elke Van Thielen, Maryleen Bockstal , Sandra Vandebroek (later), Jan Van Damme 
(verslag). Yentel Baudouin, Martijn Kayaert 
 
 Verontschuldigd: Anita Vanthillo, Joke Muyldermans,, Agnes Van Geyseghem, Carmen Derudder. 
 

1. Goedkeuring en follow up verslagen (incl. TO DO) 

 Het GROS verslag van 21/6/17 werd via mail goedgekeurd. 
  

2. Gast aan tafel  

Er zijn twee gasten, Yentel Baudouin (ervaringsreis Senegal) en Martijn Kayaert (ervaringsreis Nigeria)  
  

 Yentel Baudouin (ervaringsreis Senegal) 

 
Yentel heeft 6 maanden met kansarme straatkinderen gewerkt in Senegal, met de organisatie Attax. 
Maar ze kon en mocht daar zelf niet veel doen. De lokale mensen van het project waren weinig 
actief, en ze begonnen pas te werken als er een Belg van Attax op bezoek kwam. Ze heeft niet zo’n 
goede indruk van Attax, het lijkt een weinig professionele organisatie.  
 
Ze geeft aan dat ze Attax België via mail en ter plaatse heeft geïnformeerd van de mistoestanden. 
Het bleek dat ook andere meisjes die op gelijkaardige wijze als vrijwilliger hadden gewerkt, dezelfde 
ervaring hebben gehad. Uiteindelijk heeft ze dit aangekaart bij de Belgische directeur van Attax, en 
daarna is er dan ook iemand ontslagen, en dan is de werking sterk verbeterd. 
 
Ze heeft zelf het initiatief genomen om twee keer per week te helpen in een weeshuis, en ze heeft 
ook geholpen in associaties o.a. voor albino’s. Doel van deze  associatie was o.a. brillen kopen, eten 
kopen voor albino’s, etc. aangezien deze mensen vaak worden weggestuurd uit hun familie, op straat 
leven, en het risico lopen dat ze gedood worden. Ze heeft 203 kg kleren ingezameld, waarbij Axa het 
transport van de kledij sponsorde. Ze is ter plaatse de kledij gaan uitdelen. Ze heeft het dus erg 
moeilijk gehad tijdens de eerste maanden, maar op het einde van de zes maanden wou ze niet terug 
naar België, nadat ze een aantal erg goede contacten had gemaakt. Volgend jaar is ze van plan terug 
te keren. Yentel geeft aan veel geleerd te hebben op haar ervaringsreis. Rein nodigt haar uit om de 
organisatie Attax op de hoogte te blijven houden van de problemen en als ze wil kan ze hierover ook 
terugkoppelen met leden van de GROS. 
 
Yentel bezorgt een schriftelijk (foto)verslag, en dit wordt rondgedeeld op de vergadering. Ze zal dit 
ook mailen aan Jan en hij zal het aan de gros leden doorsturen. 
 
Yentel zal deelnemen aan de wereldmarkt op 7 oktober, zal er foto’s meebrengen en zaken verkopen 
ten voordele van het project. 
 
De GROS beslist dat het resterend deel van de toelage aan Yentel zal uitbetaald worden. 
 

 Martijn Kayaert (ervaringsreis Nigeria)  

 
Martijn is drie weken naar Nigeria geweest met Damiaanactie bouwkampen. Martijn presenteert een 
PPT en licht zijn reis toe. Hij verbleef in Eduro state, onder Lagos, in een idyllisch dorpje. Er is een 



problematiek van TBC en lepra in de regio. Met de vrijwilligers hielpen ze bij het bouwen van 
infrastructuur. Dit jaar waren er drie groepjes van 5 vrijwilligers. Ze hebben mee geholpen aan het 
bouwen van twee woonblokken. Als vrijwilliger moet je geld inzamelen in België, min 1000 euro en 
dan ook 1500 euro voor de reis en 3-400 euro voor vaccinaties voorzien. Je moet ook Damiaanactie 
bekend maken in België. In Nigeria ben je als vrijwilliger bezig met huisjes bouwen, het entertainen 
en steunen van de mensen, zieken bezoeken en ook een  stukje controle uitoefenen want je gaat 
toch ook kijken of de mensen goed aan het werk zijn in het project. Als je terug bent in België, moet 
je het initiatief ook verder bekend maken. Hij heeft geld ingezameld, voornamelijk via mails aan de 
eigen familie, ook door op een aantal evenementen te gaan ballon plooien.  
 
Martijn heeft ook een bezoek gebracht aan een kamp in Lagos van een 500 -tal mensen met lepra, 
waar (ex)patiënten door Damiaanactie worden verzorgd. Hij heeft ook scholen en ziekenhuizen 
bezocht. Hij heeft veel geleerd o.a. over hoe kinderen te entertainen, in een interculturele context. 
 
Martijn ziet een groot verschil met Congo, waar hij enkele jaren geleden met Damiaanactie is 
geweest. Het is daar veel losser, ook qua kledij en omgang. In Nigeria is men erg bang dat je ontvoerd 
wordt, wordt je constant begeleid, en ze verbleven in een duur en goed bewaakt hotel. 
 
Hij gaat proberen Damiaanactie te overtuigen om een standje te verzorgen op de wereldmarkt van 7 
oktober. 
 
Martijn heeft € 1500 projectsteun gekregen, dit is reeds volledig betaald. 
 
3. Adviezen & reacties CBS 
  
Geen  
  
4. Subsidies 
 
4.1. Partnersteun  

 

 Impore en Les Cajoutiers hebben momenteel nog niets gekregen, respectievelijk € 4500 en 

2500 was het voorstel de vorige keer maar toen hadden we onvoldoende op de rekening. Dit 

kan nu gestort worden. 

 Er werd eerder reeds geopperd om structurele steun aan Vluchtelingenwerk Vlaanderen te 

geven, Beatrijs checkt welk bedrag er vorig jaar werd gestort. Er zal dit jaar hetzelfde bedrag 

gestort worden. 

 Beatrijs stelt de vraag of de tweede schijf aan de Wereldwinkel kan worden uitbetaald, 

meestal gebeurt dit in drie schijven. De vergadering gaat akkoord. 

 
4.2. Noodhulp:  

 

 Via G3W is er een oproep voor noodhulp ten gevolge van de orkaan Irma in Cuba. Er wordt 

typisch 750 gegeven, soms verdubbeld. Er wordt beslist om € 1500 aan G3W in dit kader te 

storten. 

 Er is een vraag gekomen voor steun aan Mexico, via Elsa, maar deze vraag was onduidelijk. 

 
4.3. Ondersteuning ervaringsreizen jongeren 

 Er zijn geen nieuwe aanvragen binnengekomen. 



 Resterend 1/3de van toelage wordt gestort aan Yentel. 

 Nog geen reactie van Line Coppens. Het resterende deel wordt dan ook (in ieder geval 

vooralsnog) niet uitbetaald. 

 

4.4. Andere  

Geen 
  
5. Communicatie 

 Rein heeft een aanzet van werkingsverslag 2016 opgemaakt en rondgemaild. De bespreking 

wordt uitgesteld naar de GROS vergadering van oktober. 

  
6. Hoeilaart fairtradegemeente. 
 

 In augustus is de trekkersgroep samengekomen om de activiteiten te bespreken.  

 In het kader van de fairtradeweek informeert Rein wie er Marie Brand gaat assisteren met 

koken met FT producten in het Dagverzorgingscentrum. Rein zal nog informeren naar de 

datum. Annelies wil die dag helpen, ze heeft de voorkeur voor een maandag. Dit wordt in 

oktober verder besproken. 

 
7. Activiteiten 
 
7.1. Terugblik 

7.2.  Komende 

 7/10, Duurzame Doendersdag. 
 
Rein geeft een stand van zaken: 
 
Publiciteit: 

 Bernard en Rein hangen groot spandoek op aan GC 

 Flyers worden op 21/9 in de bussen bezorgd 

 De infoportieken zijn in orde 

 Er zijn gratis advertenties voorzien in De serrist 

 Er is publiciteit gemaakt via een aantal digitale kanalen o.a. een federale overheid website 

over SDG projecten, BTC website, 11.11.11-website, 4de pijler steunpunt, etc. 

Programma wereldmarkt: 
 
Voor de duurzame wereldmarkt hebben al heel wat partners bevestigd:  

 Les Cajoutiers,  

 Martin de kegel,  

 Voedselhulp Overijse,  

 Ekymanyelo,  

 Flex delivery,  

 Chantal Poulaer,  

 Food collect uit Brussel (persen jouw fruitsap en doneren aan gezinnen die het nodig 

hebben);  

 Femimain ,  



 Wereldsolidariteit (campagne schone kleren);  

 Bijenkast - Werner van Annemie bib  

 Yentel  

 Amnesty Internationaal (brieven schrijven) 

 G3W quiz over gezondheid,  

 VELT,  

 GROS  

 Wereldwinkel (promo voor koffie actie op 14/10) 

 Fietsersbond 

 11.11.11 

 
Nog onduidelijk/geen reactie van:  

 3W Plus - Rudy van Pee [nagekomen bericht dd 26 sept: 3Wplus doet in 2017 niet mee, ook 

niet voor promotie isolatieprojecten, maar stelt wel prijs voor tombola ter beschikking. Wel 

zal streekproducten Van Camp een stand bemannen. We gaan proberen alle stands in de 

serre te situeren omdat het moeilijk is om publiek naar boven te krijgen] 

Bij elk standje komt een afbeelding van het relevante SDG thema. 
 
Het is voorzien dat Wim Maris streekproducten en prijzen in de etalage plaatst van de balie van het 
GC.   
 
Beatrijs checkt of ze de opblaaskoe van Oxfam kan aanvragen om buiten te plaatsen.  
 
Anita regelt de indeling van de wereldmarkt. De GROS zou haar eigen stand liefst in zaal Molenberg 
plaatsen, met hier ook een bus waar je je loterijticketje kan droppen. Mogelijk kan de 
textielworkshop ook in Molenberg doorgaan, omdat dit een goede trekpleister is. Elke overlegt met 
Anita hoe de opstelling kan zijn, zodat er ook mensen worden gelokt naar de Molenberg. Er wordt 
nog gekeken of er hier muziek wordt voorzien, en/of iemand die de mensen naar zaal Molenberg 
‘lokt’.  
 
Er wordt afgesproken dat alle GROS-leden om op 7 oktober om 8u ter plaatse te zijn om alles klaar te 
zetten. De standhouders moeten wel zelf hun tafels en stoelen plaatsen en terugzetten. Ze mogen 
ook niet te vroeg hun stand afbouwen. Best wordt ook op voorhand een plattegrond aan de 
deelnemers bezorgd met hun ‘plaatsje’. 
 
Annelies checkt bij Eric of en wie er ’s ochtends kan helpen vanuit milieu. 
 
Programma ‘s avonds: 
 
Doordenkavond met Peter Wollaert gaat door in de cafetaria. Annelies opent de avond. Er is ook een 
tombola trekking voorzien. De gemeente zorgt voor een fotograaf. 
 
Repair café doet de bar, zij kunnen voor ’s avonds de bar de dienst overdragen aan GROS + 
Milieuraad, wat handig is voor de kassa en de afrekening met de brouwer. Elke regelt deze 
overdracht. Een deel van de opbrengst van de toog gaat naar project van Aletha. Er zullen ook GROS 
en milieuraad vrijwilligers de toog bemannen. Vrijwilligers krijgen 2 drankbonnetjes ter waarde van 
€2,-. Er wordt gevraagd om fair trade wijnen en fruitsap te schenken. 
 



In de marge van de discussie hierover signaleert Annelies dat op het druivenfestival op diverse 
plaatsen fair trade wijnen en cava werden geschonken (aan de VOIP, openingsavond, 
openingsreceptie en alle standjes die beleverd werden door de brouwer van de gemeente). 
 
Om 14u is er een wandeling van 6.1 km, langsheen trage wegen, deze duurt  ongeveer 2 uur. Er 
wordt bij voldoende belangstelling ook een familie/kindergroep voorzien: zelfde route, aangepaste 
uitleg 
 
Materiaal en logistiek: 
 
Rein heeft materiaal bij de TD aangevraagd (tafels, stoelen, nadars,..). Deze worden vrijdag geleverd. 
Jan vraagt aan Bernard om dit vrijdag te dubbelchecken (vorig jaar waren ze niet geleverd). Techniek 
(micro e.d.) in de cafetaria is nodig (Rein vraagt dit aan). 
 
Checken bij Anita om overzicht van wereldmarkt, om te checken hoeveel verlengdraden etc. er nodig 
zijn, dan kan dit ook worden doorgegeven aan TD. Informeren of er een ladder beschikbaar is.  
  
8. Financiën GROS 
  
Er werd een tussentijds financieel verslag ingediend in juni. Dit werd goedgekeurd. 
 
Beatrijs geeft aan dat er momenteel nog ongeveer 33.000 euro op de rekening staat. 
 
Er wordt momenteel een financieel verslag opgesteld voor de financieel beheerder, maar dit is 
eerder een boekhoudkundig document en onvoldoende om zicht te houden op stand van zaken wat 
is er reeds aan wie gestort. Beatrijs stelt voor om opnieuw een overzicht excel op te stellen zoals ze 
dat vroeger deed. De vergadering gaat hiermee akkoord. 
 
Normaal wordt in november de volgende schijf betaald. 
 
9.Varia 
 
Maryleen is lid geworden van Ekymanyelo, en vraagt als dusdanig om in de GROS vertegenwoordiger 
te zijn namens Broederlijk delen en Ekymanyelo. De vergadering keurt dit goed. Jan geeft dit door 
aan Greta om aan te passen op de website. 
 
Marc signaleert dat er zaterdag opendeur is in de Berken, met rondleidingen, wandelingen, drank en 
taart 
 
Op 6 oktober opent de kringloopwinkel Vitesse in Overijse. 
  
TO DO LIJST 
  

WAT? WIE? RESULTAAT 
  

   

   

Oxfam Solidariteit en inzameling gsm’s.  Sandra Sandra tracht hen 
een laatste keer 
hierover te 
contacteren 



In het kader van de fairtradeweek informeert Rein wie er Marie 
Brand gaat assisteren met koken met FT producten in het 
Dagverzorgingscentrum. Rein zal nog informeren naar de datum. 
Annelies wil die dag helpen, ze heeft de voorkeur voor een 
maandag. Dit wordt in oktober verder besproken. 
 

Rein, 
Annelies 

 

Duurzame doendersdag (zie verschillende afspraken in verslag)   

Maryleen is lid geworden van Ekymanyelo, en vraagt als 
dusdanig om in de GROS vertegenwoordiger te zijn namens 
Broederlijk delen en Ekymanyelo. De vergadering keurt dit goed. 
Jan geeft dit door aan Greta om aan te passen op de website. 
 

Jan, 
Greta 

 

Er wordt momenteel een financieel verslag opgesteld voor de 
financieel beheerder, maar dit is eerder een boekhoudkundig 
document en onvoldoende om zicht te houden op stand van 
zaken wat is er reeds aan wie gestort. Beatrijs stelt voor om 
opnieuw een overzicht excel op te stellen zoals ze dat vroeger 
deed. 

Beatrijs  

Inleefspel 11.11.11 voor 2017-2018. Anita houdt Nico op de 
hoogte. 

Anita   

Bezoek st Clemens aan WW 2017-18. Beatrijs geeft aan dat Nico 
best contact met Frank en haar neemt om afspraken hierover te 
maken. 

Nico, 
Beatrijs 
Frank 

  

Oxfam lessenpakket. Beatrijs zal Vera vragen om Nico te 
contacteren om op school langs te komen.  

Beatrijs   

Carmen checkt met Greta of de pdf VHTG eventueel via Isuu of 
iets dergelijks op de gemeentelijke website kan geplaatst 
worden. 

Carmen   

Na DF evaluatie in oktober worden nieuwe afspraken gemaakt 
met DC verder na te gaan hoe fair trade verder kan gestimuleerd 
worden. Er wordt ook gesuggereerd om het Davidsfonds te 
motiveren om FT producten te gebruiken op kaastaartenfestival. 
Deze zaken worden verder uitgewerkt en opgevolgd door de FT 
werkgroep. 
  

wG fair 
trade 

  

Het conceptwerkingsverslag 2016 wordt uitgesteld naar de 
oktobervergadering. Rein zal een aanzet doen en deze 
rondmailen. Het verslag wordt dan besproken op de vergadering 
in oktober. 

Rein    

  
ALGEMEEN 
  

  

Uitbetalingen toelages (zie verslag) Sandra en Beatrijs 

Redactieraden VHTG Carmen 

Agenda en verslagen vergaderingen GROS Jan 

      

  
  
 


