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1. VERSLAG VAN VERGADERING VAN 7 JULI 2011. GOEDKEURING 

 

Het verslag wordt goedgekeurd. 

 

2. ONDERHOUD MET MARCEL BAETEN OVER WATAF-BE – WATER VOOR AFRIKA 

 

Marcel Baeten, inwoner van Hoeilaart, gaat binnenkort professioneel afbouwen en zoekt een 

zinvolle vrijetijdsbesteding. Hij is in contact met WATAF-BE, een vzw gevestigd in Antwerpen 

die bezig is met het bouwen van waterputten in Afrika – zie www.wataf-be.com. 

Op de website vindt men een duidelijk overzicht van de ideeën van WATAF-Be maar er staat 

weinig informatie over de concrete verwezenlijkingen. De vzw is bekend bij het Antwerps 

stadsbestuur, is lid van de Stedelijke Adviesraad voor Ontwikkelingssamenwerking (AROSA) 

en heeft dit jaar een projectsubsidie ontvangen. 

 

Marcel Baeten wil de organisatie helpen bij de uitbouw van hun administratie en 

boekhouding. Hij denkt er aan om eventueel een afdeling van WATAF-BE in Hoeilaart op te 

richten. Maar hij had graag hiervoor het advies van GROS. 

 

GROS formuleert hierbij volgende suggesties : 

- een afdeling van WATAF-BE oprichten in Hoeilaart ligt vrij moeilijk omdat deze 

organisatie hier geen enkele basis heeft. 

- er zijn nog andere ngo’s die zich bezig houden met het aanleggen van waterputten in 

Afrika en die toch meer bekend zijn zoals Oxfam Solidariteit. 

- het lijkt meer aangeraden om zich te engageren in een plaatselijke organisatie 

waarvan men de mensen kent die erin werken, waarbij men al een veel duidelijker 

beeld heeft van hun ideeën en verwezenlijkingen zoals Martin De Kegelfonds, Oxfam 

WW. Daar is alle hulp bij b.v. administratie en boekhouding zeer welkom. 

- Interessant is ook Ex-change vzw, vlaams uitzendplatform voor experten. Deze vzw 

wil tegemoet komen aan de vraag naar expertise van kleine en middelgrote 

ondernemers uit het Zuiden.  

 

3. VERSLAG REDACTIERAAD ‘VAN HIER TOT GINDER’ 

 

Op 23 augustus is de redactieraad van de GROS-nieuwsbrief voor de eerste maal 

bijeengeroepen.  

 

http://www.wataf-be.com/


Het oktobernummer van Van Hier tot Ginder heeft als hoofditem ’11.11.11-campagne 2011’ 

en wordt als volgt samengesteld : 

- artikel over een aantal beleidskeuzes in Hoeilaart i.v.m. het klimaat + foto van de 

FairTrade T-shirts die gebruikt worden tijdens het Druivenfestival 2011 (pagina 1) 

- 11.11.11-campagne nationaal en activiteiten in Hoeilaart (pagina 2 en 3) 

- Wereldwinkelnieuws (pagina 4) 

- Klimaatsenquête van 11.11.11 (pagina 5 en 6) 

 

Alle teksten moeten binnengebracht worden ten laatste op 23 september 2011. De laatste 

week van oktober 2011 wordt de nieuwsbrief verdeeld in de Hoeilaartse brievenbussen. 

 

Evaluatie van deze eerste redactieraad : 

- de sfeer was heel positief 

- doordat er minder tijdsdruk was, kon de inhoud van het nummer beter doorgepraat 

worden 

- er werd veel efficiënter gewerkt. 

 

Rein van Gisteren is kandidaat om GROS te vertegenwoordigen in de Milieuraad. Hiervoor zal 

contact opgenomen worden met de milieuambtenaar. 

 

4. VERSLAG VERGADERING TREKKERSGROEP 

 

Wegens afwezigheid van de schepen van Ontwikkelingssamenwerking wordt dit agendapunt 

uitgesteld.  

 

Er wordt geïnformeerd naar de stand van zaken i.v.m. het plaatsen van de infoborden 

‘Hoeilaart FairTradeGemeente’. Er is nog steeds discussie : ofwel wordt het Hoeilaartse logo 

op de infoportieken aangebracht ofwel wordt op 4 invalswegen van de gemeente het officiële 

logo geplaatst. GROS blijft bij zijn standpunt om aparte panelen te voorzien. 

 

5. PROJECT KAMPALACHILDREN UGANDA 

 

GROS bespreekt de eventuele medewerking aan het project KAMPALACHILDREN UGANDA (zie 

GROS-verslag van 7 juli 2011). Stefaan Stouffs die zich met dit project bezig houdt, heeft 

meegedeeld dat hij een presentatie voor de leraren/ leraressen van de St-Clemensschool zal 

geven.  De groep Destiny Afrika zal een eerste keer voor de kleuters optreden (20-tal 

minuten) en een tweede maal voor de kinderen van de basisschool (een uurtje) op dinsdag 

11 oktober a.s.  :  twee maal een interactief optreden.  De leraren/leraressen werken in de 

klassen rond het project in de week voor het optreden. 

 

Op donderdagavond 13 oktober is er een concert om 19u30 in de St-Clemenskerk voorzien. 

Dan zal de groep een optreden verzorgen van ongeveer anderhalf uur.  Het wordt een 

spektakel met zang, muziek, dans en beeld (projecties).  Er zullen ook door hen gemaakte 

producten te koop worden aangeboden.  Voor dit concert zal promotie gemaakt worden via 

affiches, flyers enz. 



De vergadering praat nog even verder over het feit of de religieuze geïnspireerdheid van de 

groep de Hoeilanders zou weerhouden om naar het optreden van Destiny Africa in de Sint-

Clemenskerk te komen. Uit het ontwerp van affiche en flyers blijkt evenwel duidelijk dat de 

aandacht gaat naar de werking met de kinderen in Kampala en niet naar de religieuze 

inspiratie van de initiatiefnemer. GROS besluit dan ook deze activiteit te ondersteunen op 

dezelfde basis als waarmee de campagnes van Broederlijk Delen en 11.11.11 in Hoeilaart 

gesubsidieerd worden : terugbetaling van een aantal kosten. 

 

Wat betreft het toekennen van partnersteun zal nog even gewacht worden tot we beter 

kennisgemaakt hebben met de organisatie. 

 

6. 11.11.11 IN DE SCHOLEN 

 

Vermits de verantwoordelijke van Djapo die zich bezig houdt met de 11.11.11.-workshops 

in de scholen, momenteel niet te bereiken is, wordt dit punt uitgesteld. 

 

7. VARIA 

 

10 JAAR GROS 

Gros bestaat volgend jaar 10 jaar. En dat moet gevierd worden. We kijken al uit naar 

mogelijke activiteiten. Werkdatum : eerste of tweede weekend oktober 2012. Alle suggesties 

en ideeën zijn welkom! 

 

ACTIVITEIT NAJAAR 2011 OF VOORJAAR 2012  

Tegen volgende vergadering worden een aantal suggesties verwacht. 

 

DRUIVENFESTIVAL 2011  

Thema van het Druivenfestival is Carnaval. Het comité van het Druivenfestival heeft de 

suggestie van GROS om Hoeilaart FairTradeGemeente als thema uit te werken, niet helemaal 

weerhouden. Toch komt Fair Trade aan bod in de programmatie. Hierbij een woordje uitleg 

vanwege het comité, opgenomen in de programmabrochure Hier Hoeilaart : 

 

‘Misschien was het u al opgevallen, maar het Druivenfestival heeft er sinds dit jaar een 

nieuwe, speciale, hoofdsponsor bij: namelijk Hoeilaart FairTrade. Het is dan misschien geen 

sponsor zoals onze andere sponsors, maar toch verdient het een ereplaats in het 

Druivenfestival. Hoeilaart werd op 3 april jongstleden namelijk een FairTrade gemeente, een 

officiële titel die de trekkersgroep na maanden lang zwoegen in de wacht wist te slepen. Om 

deze titel te verdienen, moest de gemeente Hoeilaart voldoen aan 6 criteria. Maar het is niet 

omdat de titel binnen is, dat het werk af is. Het werk is nooit af. FairTrade moet een 

levenswijze worden, ook tijdens het festival. Een van die 6 criteria is dat het lokaal bestuur 

bestuur Fair Trade steunt en promoot. Met woorden, en met daden. En dus ook nu. Niet 

alleen vind je het FairTrade logo op ons drukwerk terug, maar ook binnen het festival zelf. 

Zo zijn de T-shirts die de Druiventeamers en het personeel van de gemeente dragen 

FairTrade T-shirts. De koffie en fruitsappen die je op de erkende drankstanden kan kopen, 



zijn ook eerlijke producten. We doen ons uiterste best om Fair Trade uit te dragen, te 

beleven en door te geven. Tijdens het festival, maar ook nog lang daarna… ‘ 

 

GROS blijft het vreemd vinden dat Hoeilaart FairTradeGemeente niet als thema weerhouden 

werd. De uitleg die het comité geeft aan het feit dat Hoeilaart FairTradeGemeente 

hoofdsponsor is, is ook niet helemaal duidelijk voor de aanwezigen. 

 

In de uitnodiging voor de opening van de Druivententoonstelling op donderdag 15 

september a.s. staat ook nog te lezen dat in de tentoonstelling een portie ‘fairtrade-

elementen’ te zien zullen zijn. De Trekkersgroep zal contact opnemen met het comité om na 

te gaan welke ‘fairtrade-elementen’ er al voorzien zijn en hoe die nog verder kunnen 

uitgewerkt worden. De trekkersgroep komt zeker nog bijeen om hierover verder van 

gedachten te wisselen. 

 

WERELDSOLIDARITEIT 

Agnes Van Geyseghem heeft contact genomen met het nationaal secretariaat van 

Wereldsolidariteit met de vraag of er dit jaar een activiteit van WS in Hoeilaart kan 

georganiseerd worden. Hierover zal verder nagedacht worden. 

 

SAMEN LEREN VOOR HET ZUIDEN 

De provincie Vlaams-Brabant organiseert samen met het 4de pijlersteunpunt de 

vormingsreeks 'Samen leren voor het Zuiden'. Via deze vormingen wil de provincie 4de 

pijlerorganisaties ondersteunen bij hun projectwerking. 

 

De volgende thema's komen aan bod: 

- Intercultureel samenwerken (11/10) 

- Pers en communicatie (26/10) 

- Empowerment: hoe het Zuiden versterken? (10/11) 

- Ontwikkelingseducatie en beeldvorming (21/11)  

 

Alle vormingsavonden gaan door in Jeugdherberg De Blauwput in Leuven. Inschrijven kan via 

www.vlaamsbrabant.be/4depijlervorming. 

 

 

 

 

 

 

   

http://www.vlaamsbrabant.be/4depijlervorming

