Maak kennis
met Hoeilaart
en met de wereld

vrijdagmarkt +
Kokibali exotic

Vandervaeren

Holar&Isca

Carrefour


Wereldwinkel




exotische groenten / fruit



Hoeilaartse kaastaart











speelgoed, kruiden,
kantoorartikelen,
verzorgingsproducten



geschenken, juwelen

wijnen

Loft53


bananen, bloemen



algemene voeding, zoals
chocopasta, koffie, thee,
nootjes, rijst



Delhaize

Hier koop je fairtradeartikelen

Delhaize, Albert Biesmanslaan 5, tel. 02 657 73 01
Carrefour Express, Jozef Kumpsstraat 5, 02 657 07 34
Carrefour Market, Overijsesteenweg 73, 02 658 10 40
Loft 53, Waversesteenweg 53, tel. 02 657 51 14
Wereldwinkel, Gemeenteplein 20, tel. 02 657 75 25
Holar&Iscar, R. Lauwersstraat 23, tel. 04 68 17 75 49
Bakker Linda Vandervaeren, Sparrebosstr 1, 02 657 10 64
Kokibali, G.Dekleermaekerstraat 24, 02 307 35 13

En hier schenken ze Fair Trade
Koffie, rum: café Barnum, Koldamstr. 8 tel. 02 657 32 42
Rode, witte wijn, fruitsap: Voetbalkantine ERC Hoeilaart,
Kapelstraat 2, tel. 02 657 93 29
Ook diverse Hoeilaartse verenigingen, het OCMW, de Bib,
de Seniorenraad, de Cultuurraad en de Milieuraad
schenken Fair Trade, evenals het GC Felix Sohie, het
gemeentelijk kinderdagverblijf Solheide en de gemeente
Hoeilaart zelf.

Contact





gros@hoeilaart.be
www.hoeilaart.be/gros
Tel. 02 657 05 05
Facebook HoeilaartFairTrade
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Winkeladressen

Een betere wereld. Hoeilaart is een
fairtradegemeente: in ons dorp helpen we
de handel in duurzame en eerlijke
producten graag vooruit. Daar is elke dag
wat aan te doen. Voor veel mensen begint
de kennismaking met eerlijke koffie,
chocolade of thee en met wijn of fruitsap.
Ook wie een sieraad, fruit of kleding koopt
met het logo van Fair Trade weet
dat de maker, de boer en de
naaister er een beter loon voor
krijgen. Ook mensen in het Zuiden
willen graag trots zijn op hun werk en
geen kwalijke arbeidsomstandigheden en
geen hongerloon.
Thuis in Hoeilaart. Ken je de GROS al ?
Deze gemeentelijke adviesraad voor
ontwikkelingssamenwerking is een actieve
raad van dorpsgenoten die de gemeente,
verenigingen en anderen steunt bij hun
acties voor het Zuiden. De GROS wijst
handelaar en consument
op de pluspunten van Fair
Trade.

Dromen, woorden, daden. Wist je dat jouw
gemeente Hoeilaart 0,7% van haar jaaruitgaven
besteedt aan sensibilisatie, noodhulp en
ontwikkelingssamenwerking? Dat leek ooit een
droom, maar is nu een bewuste keuze, die gelukkig
door veel inwoners wordt gedeeld. Een keuze die
we graag in daden omzetten. Doe je mee?

Acht uitnodigingen. Hoeilanders worden ook
wel Doenders genoemd. Dit is wat jij als inwoner
zelf kunt doen voor meer rechtvaardigheid.
1. Let op je brievenbus.
- Van Hier Tot Ginder, de nieuwsbrief van de GROS.
Verschijnt drie keer per jaar.
- Het Fairtrademagazine van Oxfam-Wereldwinkels.
Krijg je vier keer per jaar.
- Hier Hoeilaart, gemeentelijk infomagazine. Zes
keer per jaar.

In deze media staan promoties, acties en
evenementen waar we je graag zien.
- Of kijk eens op Facebook onder HoeilaartFairTrade
voor aanbiedingen van lokale seizoensgroenten,
fruit of andere duurzame artikelen.

2. Wil je je engageren voor het Zuiden?
Koop dan producten met het
fairtradelabel. Steeds meer handelaars
hebben ze in voorraad. Op
www.hoeilaart.be staat een lijstje van de lokale
verdelers. Zie ook verderop in deze folder.
3. Heb je een eigen zaak? De GROS kan helpen met
praktische voorbeelden om duurzaamheid en fair
trade ook jouw handelsmerk te laten zijn!
4. Op zoek naar een leuk cadeautje ? Een bijzonder
relatiegeschenk of een attentie voor je collega’s of
medewerkers ? Ga eens langs bij de OxfamWereldwinkel aan het Gemeenteplein.
5. Bij de Bib kun je gratis prachtige, spannende en
leerzame boeken en dvd's lenen over mondiale
zaken, ze zijn herkenbaar aan het GROSwereldbolletje. Of vraag bij de Bib eens om zaden
te lenen voor in je tuin of moestuin!

6. Ga naar het recyclagepark van de gemeente als
je met je textiel Oxfam-Solidariteit of een ander
sociaal doel wil steunen. Zo komt een veel groter
deel van je textielgift ook echt bij een goed doel
terecht in plaats van bij commerciële inzamelaars.
7. Geld en beltegoed. Overweeg de overstap naar
een duurzame (spaar-)bank. Of word coöperant bij
NewB, die biedt je een faire betaalkaart. De
vergelijking tussen de belangrijkste banken maak je
via fairfin.be. En telefoneren voor een goed doel
gaat via ello-mobile.be
(abonnement en
prepaid).

8. Of is vrijwilligerswerk iets voor jou? Er is bij de
organisaties die samen de GROS vormen altijd
vraag naar steun en hulp: van koffieschenker tot
boekhouder, van kaartjesknipper, winkelvrijwilliger
tot actievoerder, van organisator en animator tot
gastheer of -vrouw. Op proef, voor zo-nu-en-dan of
vaker. Het is een mooie manier om woorden over
menselijke waardigheid, gelijkwaardigheid en
solidariteit in praktische daden om te zetten !
Jongeren uit Hoeilaart
die in het Zuiden stage
willen lopen of een
inleefreis gaan maken
op het gebied van
ontwikkelingssamenwerking kunnen
aanspraak maken op
steun van de GROS.
Vakantietrips zijn
uitgesloten. Neem ruim
voor je geplande vertrek
contact op over de
mogelijkheden en
voorwaarden.
Geregeld zijn
er in
Hoeilaart
evenementen
en acties
rond
mondiale
thema’s: een
solidaire
maaltijd, een
kennisquiz of
een talkshow.
Voel je
welkom en
kom
vrijblijvend
een kijkje
nemen.

