
Verslag Gros-vergadering: dinsdag 31 mei 2011   
 
 
 
 
Aanwezig: Greet Vandendriessche (agendapunt 2 – redactie) – Agnes Van Geysegem – Robby 
Beelen – Anita Vanthillo  
 
Verontschuldigd: Ruben Lombaert – Beatrijs Dhont – Marc D’Haenens – Marie-Paule Bockstal –  
Els Uytterhoeven – Sandra Vandenbroek 
 
 
1. Verslag vergadering van 28 april 2011.  Goedkeuring. 
  
Vraag: hoever staat men bij het plaatsen van de FairTrade-borden in de gemeente? 
Wordt gevraagd aan Beatrijs. 
 
Verslag wordt goedgekeurd. 
 
 
2. Redactie Van hier tot Ginder, 2011, nr. 2 
 
Op vorige vergadering is afgesproken dat al de artikels vandaag, 31 mei, moesten binnen zijn bij 
Greet maar zij heeft nog niets ontvangen. 
- Verslag van het FairTradeFeest: Robby mailt het morgen door naar Greet.  De foto’s van het feest 

worden geselecteerd. 
- Druppels voor Haïti en acties in de Sint-Clemensschool ten voordele van Haïti: Greet vraagt dit 

morgen aan Beatrijs 
- Bezoek van een Oxfampartner uit Sri Lanka n.a.v. 40 jaar Oxfam: Robby mailt dit morgen door 

aan Greet 
- Broederlijk Delen: resultaten van de campagne 2011: Agnes = ok. 
- Wereldwinkelnieuws: Robby mailt dit vrijdag door naar Greet 
 
 
3. Campagne Wereldsolidariteit 2011  
 
Campagne ‘Kom op voor de gezondheid wereldwijd’ 
 
Wereldwijd hebben 2,5 miljard geen toegang tot basisgezondheidszorg.  En dit kost levens. 
Elke dag sterven er 30.000 kinderen aan ziekten die te voorkomen zijn, zoals diarree, malaria en 
mazelen.  Hoe kan dat?  Omdat ouders de dokter of medicijnen niet kunnen betalen, omdat 
gezondheidscentra te ver zijn.  Ook een gevolg van regeringen die te weinig belang hechten aan de 
gezondheid en hun bevolking. 
Het goede nieuws is dat mensen zich verenigen en hun gezondheid zelf in handen nemen.  Door 
ziekenfondsen op te richten.  Betaalbare geneesmiddelen aan te bieden.  Te zorgen voor een 
ziekteverzekering en toegankelijke gezondheidszorg. 
Wereldsolidariteit ondersteunt organisaties in het Zuiden die werken aan toegang tot gezondheidszorg 
voor iedereen.  Samen met CM, Kazou, Okra en Ziekenzorg cm voert Wereldsolidariteit campagne.   
Om beleidsmakers in Noord en Zuid onder druk te zetten en een degelijk gezondheidsbeleid uit te 
werken, in samenwerking met sociakle bewegingen en mutualiteiten in hun land. 
 
Meer informatie en verhalen: www.wereldsolidariteit. be/campagnes/kom-op-voor-ge… 
 
In Hoeilaart of buurtgemeentes zijn geen campagne-activiteiten. 
Afspraak: volgende vergadering de Partnersteun bespreken 
 
 
 
 
 



 
4. Campagne 11.11.11 – 2011  
 
Campagne ‘Omdat het Zuiden onze klimaatrekening betaalt!’ 
 
De situatie van onze planeet laat niet toe dat we nog langer treuzelen.  In december 2011 moet er een 
goed klimaat-akkoord uit de conferentie van Durban komen.  We kunnen ons geen fiasco’s meer 
veroorloven.  Daarom heeft de campagne een duidelijk eisenpakket. 
Met de 11.11.11-klimaatcampagne zetten we druk op de overheden om enkele belangrijke 
beslissingen te nemen. 
Drie eisen staan centraal: 
1. De conferentie van Durban eind december moet uitlopen op een rechtvaardig internationaal 

klimaatakkoord met bindende afspraken over uitstootvermindering.  De industrielanden moeten 
zich ook engageren voor een voldoende VN-klimaatfonds om in het Zuiden de gevolgen van de 
klimaatverandering op te vangen en verdere opwarming te vermijden. 

2. België, de Europese unie en de rest van de industrielanden moeten tegen 2020 hun uitstoot met 
40% verminderen te opzichte van 1990.  Dat vraagt maatregelen voor efficiënt energiegebruik en 
investeringen in hernieuwbare energie.  Geen valse oplossingen zoals onduurzame 
biobrandstoffen of het kopen van ‘schone lucht’. 

3. De £Europese Unie en België moeten nieuwe publieke middelen ter beschikking stellen voor het 
VN-klimaatfonds.   Voor België gaat het over1 miljard euro per jaar, vanaf 2013.   Die middelen 
mogen niet uit de begroting voor ontwikkelingssamenwerking komen. 

 
Meer informatie vind je op www.11.be/klimaat 

 
Voor 11.11.11 – Hoeilaart zijn reeds volgende afspraken gemaakt: 
- De 11.11.11-kwis gaat door op vrijdag 4 november 2011 in zaal Het Lindenhof te Hoeilaart. 
- Het 11.11.11 – restaurant gaat door op zondag 6 november 2011 in Het Lindenhof 
 
Workshops scholen: 
Voor dit jaar is er een verandering in de organisatie van de workshops.  Djabo vzw heeft een 
vernieuwd 11.11.11-aanbod voor het lager onderwijs gemaakt.  De workshops worden vervangen 
door een luisterspel.  ‘Een speelse en leerrijke zoektocht rond de wereldwijde 
klimaatverandering voor heel de lagere school.’ 
Via dit luisterspel ontrafelen de kinderen de campagne van 11.11.11 en maken ze kennis met de 
gevolgen van de klimaatverandering in Peru.  Ze worden uitgedaagd om actief oplossingen te 
bedenken. 
Voor wie het echt wil afwerken komt een medewerker van Djabo naar de school om samen met het 
vijfde leerjaar een verrassende flashmob uit te werken, die de andere leerlingen verrast tijdens de 
speeltijd.  Zo wordt heel de school meegenomen in het verhaal van het luisterspel en de campagne 
van 11.11.11. 
Djabo organiseert hierbij ook een nascholing voor de leerkrachten om hen wegwijs te maken in het 
klimaatverhaal. 
 
Hiervoor zijn er reeds contacten geweest met de directie van St.Clemensschool en Groene Dal.  Zij 
zullen de leerkrachten informeren en ons later contacteren voor verdere afspraken. 
 
 
4. Opvolging aantal campagnes (o.a. Schone Kleren, FairTradeGemeente …) 
 
Schone Kleren:  
 
- Vraag naar stand van zaken na de brief aan de gemeente.  Brief opzoeken in de verslagen van de 

Gros. 
- Wat verder met de gemeente en OCMW?  Wordt volgende vergadering terug opgenomen. 
- Vraag aan het Druivencomité om de t-shirts van de helpers bij de druivenfeesten ‘FairTrade’ –t-

shirts te nemen.  Robby stuurt een mail met dit voorstel naar Erwin Gysens. 
 
 
 

http://www.11.be/klimaat


 
FairTradeGemeente: 
 
- Loft 53: informeren naar verkoop FairTrade-producten (Anita informeert) 
- Kaastaarten druivenfeesten: voorstel om FairTrade- kaastaarten te verkopen 
- Uitnodiging persconferentie Druivenfestival, met aandacht voor Hoeilaart FairTrade, 15 juni 2011 

om 19u in gemeentehuis 
 
 
 
5. Werkingsverslag 2010 
 
Wordt terug opgenomen op volgende vergadering 
 
 
 
6. Financieel verslag 2011: 
 
Wereldsolidariteit: partnersteun 
Martin De Kegel – barbecue: cheque partnersteun 
 
 
7. Varia: 
 
- uitbreiding Gros: Robby informeert bij Rijn Van Ginderen  
- afgevaardigde Broederlijk Delen: nog geen definitief antwoord ontvangen.   
- Broederlijk Delen: kostenraming = 627,97 euro.  (te storten op rek. van pastoor) 
- Martin De Kegel, Sri Lanka – Barbecue: uitnodiging sturen naar gemeenteraadsleden 
- Belangrijk: volgend jaar, 4 juni 2012, bestaat Gros 10 jaar.  Ideeën verzamelen om dit te vieren. 
- Volgende vergadering: 5 of 6 juli.   

Agenda punten op deze vergadering:  

 ‘Van Hier tot Ginder’: algemene werking 

 Schone Kleren 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


