
VERSLAG GROS-VERGADERING VAN 27 MAART 2012  
 
Aanwezig : Anita Vanthillo, Carmen De Rudder, Marc D’Haenens, Rein van Gisteren, Agnes Van 
Geyseghem, Joke Muyldermans, Jolien Vuylsteke, Lieve Missotten en Beatrijs Dhont 
 
Verontschuldigd : Els Uytterhoeven en Robby Beelen 
 

1. ONDERHOUD MET JOLIEN VUYLSTEKE 
 
Jolien Vuylsteke verblijft de hele maand augustus in Zambia voor de vzw Educ4All. De organisatie 
baseert zich op de UNESCO-idealen omtrent Education For All en de Universal Declaration on Cultural 
Diversity om hun projecten vorm te geven. 
 
Jolien wil in Zambia de toekomstige leerkrachten les geven en op die manier het onderwijs vooruit 
helpen in dat land. Zij zal zich vooral focussen op de houding van de leerkracht tegenover de 
leerlingen. Zij vindt het zeer belangrijk dat kennis kan doorgegeven worden. Na het verblijf in Zambia 
wordt er contact gehouden om verder te helpen. 
 
Daarnaast zal ook gewerkt worden met straatkinderen en zal geholpen worden met de uitbouw van 
de schoolinfrastructuur. Ter plaatse wordt bekeken wat de noden en behoeften zijn. Er wordt zo 
weinig mogelijk materiaal meegenomen. Streefdoel is zo veel mogelijk ter plaatse aan te kopen. 
 
De projecten worden gefinancierd via sponsoring, organisatie van allerlei activiteiten en diverse 
verkopen. De deelnemers betalen zelf hun reis. 
 
GROS beslist om te storten : 

- 500 euro voor Jolien Vuylsteke in het kader van het subsidiereglement ‘Ervaringsreizen 
jongeren’. Aan Jolien wordt gevraagd om over haar verblijf in Zambia een verslag te maken 
met beeldmateriaal. 

- 1000 euro voor de projecten van de vzw Educ4All. 
 

2. VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN 28 FEBRUARI 2012. GOEDKEURING 
 
Het verslag wordt goedgekeurd. 
 

3. VIERING 10 JAAR GROS. VERSLAG DOOR DE WERKGROEP 
 
Op 23 maart 2012 vergaderde de werkgroep ’10 jaar GROS’. Leden van de werkgroep : Anita 
Vanthillo, Joke Muyldermans, Rein van Gisteren, Marc D’Haenens en Beatrijs Dhont. 
 
Eerste programma-ideeën : 
A. vanaf 15:00 uur  nadruk op families + kinderen en overige belangstellenden, spel, film, poppentheater, 

creatief bezig zijn 
B. vanaf 18:00 uur  Hoeilanders die trek hebben in een exotische maaltijd + drankje, ontmoeting 

tentoonstelling bekijken 
C. vanaf 20:00 uur Talkshow 16+ publiek met interesse in de Noord-Zuidverhouding, cultuur,  debat, 

samenleving, koken, quiz, entertainment 
D. vanaf 22:00 uur publiek dat geniet van exotische muziek & dans of van een fairtradetapje/hapje en 

een goed gesprek 
 
Insteek: 10 jaar GROS vormt de aanleiding. Het gaat evenwel niet over het in het zonnetje zetten van onze eigen raad, maar 
van onze missie. Dat dit Wereldfeest plaatsvindt aan de vooravond van de gemeente- en provincieraadverkiezingen is geen 
toeval. Zo veel mogelijk personen en organisaties uit Hoeilaart tonen tijdens een caleidoscopisch programma hun 
betrokkenheid bij de ontwikkelingssamenwerking: zij vertonen hun kennis en kunsten en hun betrokkenheid bij het Zuiden, 



ze krijgen hiermee ‘plek in de schijnwerper’ op het podium dat we voor hen creëren. Kinderen kunnen zich leren 
verplaatsen in een vreemde cultuur. Hoeilanders spreken hun publieke engagement uit met het Zuiden. Voor de politici: 
hun plannen voor de komende mandaatsperiode en voor de kiezers een evaluatie van 10 jaar GROS en een vooruitblik naar 
2018, opdat zij weten welke verwachtingen er klaar liggen. De bijeenkomst verloopt in partijpolitieke zin strikt neutraal: alle 
gezindten krijgen dezelfde kansen. Het programma kent een sandwichformule, een mix van zware en lichte kost. 
 
Budget: Een bestedingslimiet van € 20.000,- Liever minder. Voorkeur voor de inzet van vrijwilligers en inwoners eigen 
gemeente boven ingehuurde krachten van elders. 
 
Doel: de bijeenkomst draagt bij aan het realiseren van de sensibiliseringsopdracht die de GROS heeft gekregen van de 
gemeenteraad, aan het continueren van de huidige inzet van de GROS en wellicht aan het intensiveren van zijn opdracht. 
Hopelijk leidt dit Wereldfeest ook tot het rekruteren van vers bloed: één of enkele vrijwilligers erbij die zich willen inzetten 
voor de doelen van de GROS zou mooi zijn. Het Wereldfeest biedt plaatselijke verenigingen en personen een podium voor 
het uitdragen van hun boodschap en houdt het draagvlak van de overige inwoners voor derdewereldvraagstukken op peil. 
 
Doelgroepen: We proberen zo veel mogelijk plaatselijke organisaties op het gebied van cultuur en samenleving te 
betrekken bij het programma, dit om publieksgroepen met zoveel mogelijk verschillende achtergronden te mobiliseren. En 
om (elkaar) te laten zien hoeveel mensen op een of andere wijze verbonden blijken te zijn met het Zuiden: politiek, 
cultureel, sociaal, medisch, bedrijfsmatig, culinair, muzikaal… 
 
Oproep: (Te publiceren in Hier Hoeilaart) Voor uw agenda: op 6 oktober is er een groots Wereldfeest in het nieuwe Felix 
Sohiecentrum. De GROS Hoeilaart is benieuwd of er inwoners zijn die op de een of andere wijze in contact staan met een 
ontwikkelingsproject in het Zuiden. Die dag willen we graag een overzicht geven van de veelheid aan contacten die er 
vanuit onze gemeente zijn met derdewereldlanden. Heeft u een filmpje, foto’s of ander materiaal om te presenteren? Kunt 
u een optreden verzorgen? Kent of bent u een Hoeilander met zulke kwaliteiten? Laat het weten via…. We zijn benieuwd 
naar uw verhaal. 
 
Promotie: Een speciale editie van VHTG is gewijd aan het naderende Wereldfeest. Dit extra nummer met een overzicht van 
het programma wordt kort voor het evenement verspreid. Er wordt geen inkom geheven. Maar: bij wijze van publiciteit 
worden ‘vrijkaarten’ weggegeven. In de eerste plaats VIP-cards voor iedereen die zich op een of andere wijze inzet voor het 
programma, om zijn of haar eigen achterban mee te kunnen loodsen. 
 
Te overwegen valt ook om het Wereldwinkelpubliek dat FT-aankopen doet een gratis inkomkaart cadeau te doen; een 
contraprestatie voor elke trouwe relatie. Dit kan uiteraard worden uitgebreid met andere FT handelaars in Hoeilaart die 
zo’n kaart als ‘premium’ willen weggeven aan hun klanten. (Delhaize, bierhandel?) 
 
Ook zijn toegangskaarten weg te geven als beloning aan de vele vrijwilligers die zich bijvoorbeeld bij het Druivenfestival 
hebben ingezet (idee: mits zij die zaterdag hun Fair Trade T-shirt dragen). 
 
Jongeren interesseren via een mysterieus facebookbericht dat hen leidt naar een ‘geheime’ internetpagina met een (zelf te 
printen) inkomkaart. Of een ‘gratis’ sms’je op je mobieltje, net als bij De Lijn? 
 
Tot slot is de entree gratis voor een ieder die de eindoplossing meebrengt van de speciale woordzoekerpuzzel (met typische 
GROS-woorden) in De Serrist (seniorenpubliek) en/of VHTG. 

 
De werkgroep vergadert opnieuw op vrijdag 20 april. Bijkomende ideeën, suggesties en voorstellen 
zijn zeker welkom. 
 

4. GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 2012. VERSLAG DOOR DE WERKGROEP 
 
De werkgroep Gemeenteraadsverkiezingen is bijeengekomen om een memorandum op te stellen. 
Leden van de werkgroep : Anita Vanthillo, Rein van Gisteren, Sandra Vandebroek, Carmen De Rudder 
en Beatrijs Dhont. 
 
Inhoud van het memorandum : 
Betreft: 
GROS, ontwikkelingssamenwerking en de gemeenteraadsverkiezingen 
 
Mijnheer, mevrouw, 
Tien jaar geleden was het nog maar 0,2%, inmiddels is het streefgetal van 0,7% gehaald: Hoeilaart komt daarmee de 
belofte na om een deel van haar begroting te besteden aan ontwikkelingssamenwerking. In 2012 bedraagt het totale 



budget voor ontwikkelingssamenwerking  79 661 euro. Het wordt als volgt verdeeld: 5% werkingskosten, 65% voor 
projecten rond vorming, sensibilisering, duurzame ontwikkeling, noodhulp  en partnersteun, 30% voor  sensibilisering via 
WereldWinkel Hoeilaart. 
 
Hiermee is een belangrijk resultaat gehaald van een beleid dat bijna 10 jaar geleden is ingezet. Hoeilaart kende al een 
Wereldwinkel, onze gemeente kent inmiddels ook een GROS, er is een speciale schepen voor ontwikkelingssamenwerking 
en Hoeilaart is een Fairtradegemeente geworden. En er vonden het voorbije decennium tal van lokale acties plaats om de 
bevolking te sensibiliseren voor de Noord-Zuidproblematiek. 
 

Een greep uit de activiteiten: 
Hoeilaart steunt lokale initiatieven die in derdewereldlanden worden uitgevoerd, …verleent subsidies voor inleefreizen van 
jongeren, …zorgt voor de periodieke uitgave Van Hier Tot Ginder, …levert bijdragen aan noodprogramma’s van erkende 
hulporganisaties, 
…verstrekt een subsidie voor sensibiliseringsactiviteiten aan de Wereldwinkel, …organiseert en ondersteunt 
kennismakingsbijeenkomsten met culturen uit het Zuiden, …faciliteert lokale onderwijsprojecten, evenementen, 
informatieavonden en -markten, …stelt een gespecialiseerde uitleencollectie boeken en dvd-films beschikbaar aan de Bib… 

 
Het is goed om vast te stellen dat ontwikkelingssamenwerking in onze gemeenteraad geen discussiepunt meer is: de 
gekozen politieke partijen steunen het beleid raadsbreed. En ook vanuit de bevolking is aandacht geven aan het Zuiden 
vrijwel onomstreden. Ontwikkelingssamenwerking is geen taak van alleen hogere overheden, Hoeilaart onderkent haar 
eigen verantwoordelijkheid en levert een eigen aandeel: als gemeente en als gemeenschap zetten wij ons in voor 
ontwikkelingssamenwerking omdat wij dicht bij de bevolking staan en omdat we geloven dat de verandering alleen van 
onderuit  komen kan. Wij proberen internationale thema’s te duiden en te vertalen naar lokale acties die maatschappelijk 
onrecht aan de kaak stellen en die rechtvaardige wereldverhoudingen bevorderen. De belangrijkste instrumenten hiervoor 
zijn informatie en educatie, leidend tot sensibilisering en bewustwording van onze inwoners. 
 
Het gemeentebestuur schreef in zijn Beleidsnota 2007-2012 dat het een voorbeeldfunctie wil vervullen, zoals met het 
toepassen van een duurzaam beleid. Het wil zijn verantwoordelijkheid in verband met de derdewereldproblematiek 
opnemen: “Zonder solidariteit verbrokkelt deze wereld”.  
 
Ook na 2012 willen we hier mee doorgaan. Net als in 2006 richt de GROS zich daarom tot alle politieke partijen die in 
Hoeilaart deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2012. De GROS doet dat met een vraag en met 
een suggestie. 
Bent u van oordeel dat de inspanningen van de gemeente Hoeilaart in de afgelopen 10 jaren moeten worden voortgezet en 
waar mogelijk geïntensiveerd? Dan is het zeer welkom als u hierover een passage opneemt in uw verkiezingsprogramma 
voor de periode 2013-2018.  
 

“Wij beloven 0,7 procent van de gemeentebegroting duurzaam te besteden aan 

ontwikkelingssamenwerking. Wij staan in voor een goede ambtelijke ondersteuning van 

de GROS en van lokale vrijwilligersorganisaties die zich sterk maken voor 

sensibilisering en participatie en die werk maken van wereldsolidariteit: vóór 

noodhulp, mensenrechten, democratie, gezondheidszorg, educatie, vrede, 

duurzaamheid, klimaatzorg, fair trade en ethisch bankieren en tégen armoede, 

discriminatie, corruptie, uitbuiting en ander structureel onrecht. Blijvende 

inspanning zal nodig zijn om de titel van Hoeilaart FairTradeGemeente te kunnen 

behouden en om te kunnen voorzien in controle en handhaving van de actie Schone 

Kleren.” 

 
Deze uitspraak heeft vooral betrekking op voortzetting van het bestaande beleid. Is uw politieke engagement met het 
Zuiden ambitieuzer, dan bevelen wij u aan het beleid verder te concretiseren voor de komende legislatuur met bijvoorbeeld 
de volgende actiepunten: 
 

 Onze gemeente eist bij aanbestedingen en in offerteaanvragen van al haar leveranciers dat zij voldoen aan de 
eisen van fair trade en duurzaamheid, niet alleen op het gebied van voeding en kleding maar ook voor wat betreft 
de inkoop van klimaatneutrale materialen. 

 Hoeilaart zal een voltijdse medewerker belasten met de taken die voortvloeien uit het 
ontwikkelingssamenwerkings- en duurzaamheidsbeleid . 

 De klimaatverandering treft de armen het meest: overstromingen,  droogte, mislukte oogsten en hoge 
voedselprijzen. Hoeilaartse organisaties en bedrijven zullen worden aangespoord te kiezen voor duurzaamheid. 
Het beperken van de CO2-uitstoot is daarom het beste gebaar dat Hoeilaart kan stellen. 

 Onze gemeente zal zijn financiële goeden toevertrouwen aan een huisbankier die aan hoge ethische en 
duurzaamheidsdoelstellingen  voldoet. 



 Vriendschapsband: we onderzoeken de wenselijkheid om speciale betrekkingen aan te knopen met een 
vergelijkbare gemeente in het Zuiden 

 Hoeilaart zal naar vermogen een bijdrage leveren aan de opvang van ontheemden die door geweld uit hun 
vertrouwde omgeving zijn verdreven. 

 
Voor uw agenda. 
Zaterdagavond 6 oktober 2012 viert de GROS in het Felix Sohiecentrum zijn 10e verjaardag en komen Hoeilanders aan het 
woord over het lokale beleid voor ontwikkelingssamenwerking. Noteert u deze datum alvast? Tijdens de avond zullen 
kandidaten van de aan de verkiezingen van 14 oktober deelnemende partijen worden bevraagd over hun politieke 
dromen en daden. Zij worden van harte uitgenodigd uitleg te geven over het gevoerde en te voeren beleid en krijgen 
uiteraard de gelegenheid antwoord te geven op vragen van het publiek. 

 
Het memorandum is al doorgestuurd naar de voorzitters van de Hoeilaartse politieke partijen en de 
jongerenafdelingen. In een volgende fase zullen ook de verschillende kandidaten van de politieke 
partijen aangeschreven worden met de  vraag om zich te engageren voor de voortzetting van het 
gevoerde ontwikkelingssamenwerkingsbeleid in Hoeilaart. 
 

5. EVALUATIE COLOMBIA-AVOND MET TALLER DE VIDA 
 
De reacties van het aanwezige publiek waren zeer positief. Het is een zeer interessante en 
aangename avond geweest. GROS beslist 1000 euro te geven aan het project. Er zal nagegaan 
worden of we in de toekomst nog kunnen samenwerken met CCVS (Centre for Children in Vulnerable 
Situations). 
 

6. TREKKERSGROEP HOEILAART FAIRTRADEGEMEENTE 
 
Joke Muyldermans zal de andere leden van de Trekkersgroep Hoeilaart FTGemeente contacteren en 
een datum vastleggen voor een vergadering van de groep. 
 

7. VOORBEREIDING SENEGALAVOND OP 20 APRIL 2012  
 
GROS stortte vorig jaar 500 euro voor het project Les Cajoutiers in Warang - Senegal. Sofie Corynen 
uit Tervuren  richtte daar een schooltje op. Een aantal mensen uit de Druivenstreek onder wie een 
aantal Hoeilanders maakten een trektocht door Senegal met het schooltje als einddoel. Daarover 
wordt een infoavond georganiseerd op vrijdag 20 april a.s. om 20 uur in JC Koldam. 5 voor 12 staat 
mee in voor de organisatie van de avond. Anita Vanthillo zal contact nemen met de organisatoren 
om de financiële kant van de avond te bespreken. Nadien zal bekeken worden of GROS een 
bijkomende toelage zal geven aan het project Les Cajoutiers. 
 

8. WERKINGSVERSLAG 2011  
 
Anita Vanthillo maakt een ontwerp werkingsverslag 2011. Dit ontwerp zal op een volgende GROS-
vergadering besproken worden. 
 

9. PROJECT GAMMOL 
 
GROS heeft een afvaardiging van de Jeugdraad uitgenodigd om te praten over GamMol. In november 
van vorig jaar, tijdens het 11.11.11-weekend, zette de Jeugdraad een wandelzoektocht op touw . De 
opbrengst ging naar GamMol, een ontwikkelingsproject in Gambia. Evy Quintelier die enkele jaren in 
de Jeugdraad actief was, vertrok in februari 2010 als vrijwilligster voor GamMol naar Gambia. 
 
De Jeugdraad heeft evenwel meegedeeld dat er niemand naar de GROS-vergadering komt omdat zij 
over te weinig gegevens beschikken. Wel wordt op 15 april een infomoment georganiseerd op het 
gemeentehuis. Een afvaardiging van de vzw zal dan uitleg geven over het project.  



GROS blijft om een gesprek vragen met de Jeugdraad : 
- Hoe kunnen we samenwerken bij projecten i.v.m. ontwikkelingssamenwerking? 
- Afspreken dat er tijdens het 11.11.11-weekend geen andere projecten gesteund worden. 

 
Aan de schepenen van Jeugd en Ontwikkelingssamenwerking zal gevraagd worden om daarover 
onderling te communiceren. 
 
Voor het ogenblik zal GROS GamMol niet financieel steunen.  
 

10. EVALUATIE VAN DE VERGADERING 
 
Lieve Missotten, verantwoordelijke Vrijwilligerswerking 11.11.11 – regio’s Limburg, Antwerpen en 
Vlaams-Brabant, heeft de vergadering bijgewoond en formuleert volgende opmerkingen : 

- GROS-Hoeilaart is zeer actief. 
- De groep is evenwel niet zo groot en zou zeker moeten versterkt worden. 
- Belangrijk is ook dat ankers gezocht worden waar GROS op kan steunen, eventueel ook 

binnen de gemeentelijke administratie. 
 
 
 


