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Kijk ook eens in je eigen bord

Magisch Senegal
In de herfstvakantie van 2012 nam Elke De Corte deel aan de voettocht ten 
voordele van Les Cajoutiers, een schooltje in Warang, Senegal. 100 kilometer 
stappen bij een temperatuur van 35 tot 40 graden. Maar het was meer dan de 
moeite. Elke: “Opstaan voor dag en dauw om dan bij zonsopgang door de brousse 
te trekken onder het enthousiast gezang én gedans van onze lokale scouts (die 
bijna altijd de weg wisten …), dat is gewoon magisch!”

Het kippenvelmoment moest toen nog komen. Elke: “Met honderden stonden ze 
ons op te wachten op de speelplaats. Al zingend en dansend bedankten ze ons voor 
onze sponsering. Na een week stappen in de verschroeiende hitte was dit onze 
eindbestemming. Achter onze zonnebrillen pinkten we onze traantjes weg. Een 
mooie afsluiter van een onvergetelijke voettocht door de brousse van Senegal!”

Van de deelnemers werd verwacht dat ze vooraf zo’n 500 euro inzamelden ten 
voordele van het project. Elke deed er na de reis nog een schepje bovenop. In 
de Sint-Clemensschool waar ze lesgeeft, heeft ze na de reis nog eens 2000 euro 
ingezameld.

Molly is een alleenstaande moeder met zes kinderen. Haar gezin voeden is voor Molly 
allesbehalve vanzelfsprekend. Samen met zes partnerorganisaties werkt Broederlijk 
Delen in Noord-Oeganda aan voedselzekerheid voor de bevolking, het hele jaar door. 
Daarnaast moet druk gezet worden op het beleid. Broederlijk Delen stelt ook voor dat 
iedereen eens in zijn eigen bord kijkt.

Molly woont in het noorden van Oeganda, 
een streek die meer dan 20 jaar lang geter-
roriseerd werd door de rebellen van het 
Lord’s Resistance Army van Joseph Kony.  
De bevolking vluchtte in die periode naar 
kampen. Toen de mensen eindelijk terug 
naar hun dorpen konden – vaak 10 tot 15 jaar 
later - waren hun akkers overwoekerd door 
onkruid. Hun landbouwkennis was verwa-
terd. Geld om dieren of materiaal te kopen, 
hadden ze niet. Bovendien stonden veel 
vrouwen, zoals Molly, er alleen voor omdat 
hun man was omgekomen in de oorlog. 

Alhoewel landbouw een belangrijk wapen is 
in de strijd tegen honger, laat de Oegandese 
overheid de kleine boeren in de steek. De 
productiviteit ligt te laag. En geld om voed-
sel te kopen is er niet. Er is dus honger in het 
noorden van Oeganda. 

Broederlijk Delen wil daar samen met  
partnerorganisaties iets aan veranderen. 
Ze bieden boeren bijvoorbeeld vorming 

aan over moderne landbouwtechnieken en 
bezorgen hen zaaigoed. Ze leren hen ziektes 
bestrijden en zaaigoed opslaan voor de 
volgende zaaiperiode. Ze zorgen ervoor dat 
boeren gebruik kunnen maken van ossen-
spannen. Want twee ossen kunnen een stuk 
land veel sneller omploegen dan een paar 
mensenhanden. Daardoor kunnen de boeren 
een groter stuk land bewerken en dus meer 
oogsten. 

Tijdens deze campagne zamelt Broeder-
lijk Delen geld in voor deze projecten die 
in Oeganda voor meer voedselzekerheid 
moeten zorgen. Tegelijkertijd moet er druk 
gezet worden op het beleid om kleinschalige 
boeren meer kansen te geven. In Oeganda 
gebeurt dat door de zes partnerorganisaties. 
In België en Europa probeert Broederlijk 
Delen de beleidsmakers te beïnvloeden. 

Maar de strijd aangaan tegen honger in het 
zuiden doe je ook door in je eigen bord te  
kijken. Daarom daagt Broederlijk Delen 
iedereen uit om na te denken over zijn of haar 
persoonlijke omgang met voedsel. Op hun 
site vind je een Foodtest. Via 7 vragen kan 
iedereen zijn eigen voedselprofiel ontdekken.
Voor elk profiel zijn er tips en suggesties. 

www.broederlijkdelen.be/campagne

Elke De Corte met de plaatselijke jeugd.
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Oegandees 
runderstoofpotje  
in het Lindenhof 
In het kader van de campagne Broederlijk Delen wordt in Hoeilaart naar 
aloude traditie een solidariteitsmaaltijd geserveerd in het Lindenhof.  
Dit jaar is dat op zondag 24 maart. Lekker Oegandees dit jaar,  
helemaal in het thema. 

Goed werk!
Minder moeder- en kindersterfte: hoe werk je daar aan 
in Rwanda waar bijna twee derde van de mensen onder 
de armoedegrens leeft? Hoeilaart steunt via GROS het 
IMPORE   project. IMPORE werkt in dit Afrikaanse land 
aan het verbeteren van de zorg voor moeder en kind om 
zo het sterftecijfer te doen dalen. Mede dankzij subsidie 
van GROS-Hoeilaart zijn er nieuwe materniteiten 
gebouwd, werd ondermeer een dienst neonatologie 
opgericht, werden verpleegkundigen en dokters opgeleid 
en is er medisch materiaal geleverd.

In 2012 begon de bouw van het kinderopvangtehuis 
‘Chez Marraine’ in Butare. Dat gebeurt in samenwerking 
met de Belgische Bouworde vzw. Het is een centrum 
voor pasgeborenen met een verhoogd sterfterisico, 
bijvoorbeeld als essentiële zorg ontbreekt. Ook biedt het 
onderdak aan zuigelingen die wachten op een gastgezin. 
Ook GROS van Oud-Heverlee en van Waasmunster, De 
Nationale Loterij en Kiwanis Oud-Heverlee droegen bij 
om gezondheidscentra te bouwen en de werking ervan  
te ondersteunen. 

Vanuit Hoeilaart volgt Joke Muyldermans als vroedvrouw 
en lid van IMPORE de vorderingen van het project en de 
bouw verder op. Op de foto’s zie je de vrijwilligers en 
Rwandezen aan het werk op het terrein. Dit werk gaat 
verder in 2013.

Wil je ook een steentje bijdragen of letterlijk een 
steentje leggen tijdens een bouwkamp in Rwanda? 
Kijk dan zeker eens op http://www.bouworde.be/
nl/kampen/18-30-jaar. In juli en augustus zijn er nog 
plaatsen voor het voltooien van de bouw van ‘Chez 
Marraine’. Alle helpende handen zijn welkom.

Een solidariteitsmaaltijd van 
Broederlijk Delen wordt niet zoals 
de eerste de beste lasagna kant-en-
klaar aangekocht in de Delhaize, de 
Colruyt of de Aldi. In Hoeilaart is 
de stille kracht achter deze maaltijd 
sinds een aantal jaren Jacqueline 
Brenart. “Het is vooral teamwerk 
natuurlijk”, haast Jacqueline 
zich te zeggen aan de telefoon. 
“Iedereen heeft zijn inbreng.” Maar 
even doorvragen leert dat het 
aandeel van Jacqueline toch niet 
onbelangrijk is. 

“Voor de solidariteitsmaaltijd 
probeer ik iets te zoeken dat in 
het thema past. Broederlijk Delen 
levert daarvoor gelukkig ook 
inspiratie, want met de Oegandese 
keuken ben ik niet zo vertrouwd”, 
lacht Jacqueline. “Maar op de site 
van BD staan tips en suggesties 
voor het menu, met ook een 
filmpje waar je kan zien hoe een 
en ander klaargemaakt wordt. Dit 
jaar wordt het in Hoeilaart een 
runderstoofpotje met groentemix 
en gebakken aardappeltjes. Vooraf 
is er witte bonensoep met groenten 
en gebakken spekjes en als dessert 
chocolademousse met koffie-
aroma. Als het nodig is, probeer ik 
een en ander thuis eerst eens uit – 
mijn man en mijn dochter zijn dan 
proefkonijn. Het moet natuurlijk 
ook doenbaar zijn voor meer dan 
100 eters.”

Gelukkig heeft Jacqueline 
behoorlijk wat ervaring met koken 
voor groepen. Ze kookte voor 

privé-feesten, maar ook vaak 
als vrijwilliger; voor kinderdorp 
bijvoorbeeld, een aantal 
sportverenigingen, Roemenië, … 
“Met overtuiging en goesting”, 
zegt ze daarover. “Je rolt daar 
stilaan in. Ik kook graag. Je kan dan 
creatief bezig zijn, je leert altijd 
nieuwe dingen kennen. Wat de 
solidariteitsmaaltijd betreft, hielp ik 
vroeger Mimi Vanormelingen die de 
zaak behartigde. Toen ze daarmee 
stopte omdat ze er wat oud voor 
werd, heb ik dat overgenomen. Maar 
zo’n maaltijd, dat doe je niet in je 
eentje. Zaterdag doen we met een 
3-tal mensen de voorbereiding en 
zondag zijn we met een ploeg van 
minimum 10 mensen.”

Zondag 24 maart verwennen 
Jacqueline en haar ploeg u in het 
Lindenhof vanaf 12 uur. Voor de 
prijs hoeft u het niet te laten: 
volwassenen betalen 15 euro en 
kinderen beneden de 12 slechts 
10 euro. Aperitief is in de prijs 
begrepen, andere dranken zijn apart 
te betalen.

Graag inschrijven vóór vrijdag 
18 maart. Dat kan bij Jacqueline 
Brenart, 02 657 43 33 of Agnes Van 
Geyseghem, 02 657 21 81 of met een 
briefje in de bus van de pastorie of 
per e-mail aan prnuyts@scarlet.be.

De Wereldwinkel en de 
gemeentelijke raad voor 
ontwikkelingssamenwerking (GROS) 
steunen dit initiatief.

Tijdens de vrijdagmarkt van 22 februari of in de bib – op 23 februari 
– kon u op de Koffiestop genieten van een heerlijk kopje koffie.  
Met uw vrijwillige bijdrage steunde u Broederlijk Delen.  
Op 17 maart organiseert de Sint Clemensschool nog een  
Koffiestop tijdens het lentefeest.
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‘Leki in Afrika’  
krijgt vervolg
Zangeres Leki – u zag haar misschien bezig op het Wereldfeest van GROS eind vorig 
jaar - organiseerde in oktober samen met percussionist Peter Schneider ook een 
benefietavond voor haar project in Congo. Peter, Hoeilander blikt terug op beide 
evenementen. 

“Om te beginnen waren Leki en ook ikzelf 
heel positief over het Wereldfeest. De sfeer 
zat goed en we waren natuurlijk ook blij 
dat we promotie konden maken voor de 
benefietavond ‘Leki in Afrika’. Er waren op 
die avond in De Bosuil ook heel wat lokale 
mensen. In totaal waren er zo’n 400 à 450 
mensen. Toch niet niets voor een eerste 
editie.” 

Alles is heel goed verlopen!

“Er waren toch wat onbekende elementen, 
bij de organisatie van zo’n avond komt 
heel wat kijken. We hebben veel moeten 
vergaderen. Je moet sponsoring regelen 
natuurlijk, maar ook subsidies en 
dergelijke. Ook het muzikale aspect was 
niet gemakkelijk. De artiesten en muziek 
waren mijn verantwoordelijkheid. Ik kreeg 
wel carte blanche van Leki, maar toch. 
Ze hadden nog niet met elkaar gewerkt. 
Ze kwamen uit Parijs, België, …. Gelukkig 
mochten we repeteren in De Bosuil, dat was 
welgekomen logistieke steun. We hadden 
niet veel budget. Dank dus ook aan alle 
vrijwilligers! Alles is echt goed verlopen.” 

Hoe zijn jullie op het idee gekomen om 
een benefiet te organiseren?

“Ik werk al ongeveer 10 jaar met Leki en 
ben al een paar keer met haar naar Congo 
geweest. Zo groeide het idee om een 
benefiet te organiseren. Ik heb haar dan 
in contact gebracht met Creola vzw uit 
Overijse. En van het een kwam het ander…”

Een benefietavond moet natuurlijk geld 
opbrengen…

“De bedoeling van de benefietavond 
was om geld in te zamelen voor een 
project van Leki; ze wil in Congo een 
gezondheidscentrum bouwen. Het is 
eigenlijk allemaal begonnen met een reeks 
op Canvas ‘Terug in Congo’. Leki heeft 
toen de belofte gedaan om de droom 
van haar vader, de bouw van het centrum, 
af te werken. Alles wat Leki de voorbije 
jaren gedaan heeft, stond eigenlijk in het 
teken van dat project. We hebben zo ook 
een single voor het eerst op Mano Mundo 
gespeeld en de volledige opbrengst daarvan 
is naar het project gegaan.” 

“De opbrengst van de benefietavond in De 
Bosuil is ongeveer 6000 euro. Dat is een 
mooi bedrag. Het wordt verdeeld tussen de 
twee organisaties omdat Creola vzw actief 
is in Kenia en Nanda – de organisatie die 
met het gezondheidscentrum bezig is - in 
Congo.” 

Komt er een vervolg?

“Zeker! Er waren heel wat professionelen 
uit de muziekwereld aanwezig in De 
Bosuil. Er zijn aanvragen om het project in 
andere zalen te brengen. Het is nu nog wat 
afwachten, maar de interesse is er zeker.”

Resultaten 
11.11.11-Hoeilaart 
2012
Het thema van de 11.11.11-campagne 
2012 was klimaatverandering. Jaarlijks 
vallen in het zuiden nu al 300 000 
klimaatdoden. 11.11.11 vraagt daarom 
dringende maatregelen. In Hoeilaart kon 
u de campagne steunen door truffels of 
wenskaarten te kopen, naar de jeugdfuif 
of het 11.11.11-etenje te gaan of door aan 
de kwis deel te nemen. En dit zijn de 
resultaten:

  1 690,16 euro  
 van het 11.11.11-etentje in het Lindenhof

+ 1 241,08 euro 
 van de 11.11.11-jeugdfuif in de Koldam

+ 773,75 euro  
 van de truffelverkoop aan de Delhaize

+ 1 275,69 euro  
 van de kwis, een samenwerking van 
 11.11.11 Hoeilaart en Overijse

+ 852,50 euro giften
+ 10 000 euro partnersteun van GROS

=  15 833,18 euro!

Dankjewel!
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Oxfam Wereldwinkel
G E M E E N T E P L E I N  2 0 ,  H O E I L A A RT

OPENINGSUREN WERELDWINKEL: 
DI-WO-ZA: 10 tot 14 en 14 tot 18 uur 

VRIJ: 9 tot 12.30 en 14 tot 18 uur 
ZO: 10 tot 12 uur

“Ik ben Fang, de rijstkorrel”
== door Oshin Hie uit Hoeilaart ==

“Ergens, aan de andere kant van de 
wereldbol in Azië, groeide ik op in een 
rijstveld, met de voeten in het water. 
Op een dag werd ik van mijn mamaplant 
geplukt en te drogen gelegd. Mijn droog 
velletje moest ik achterlaten in een zeef 
die mij door elkaar geschud had. Samen 
met wel duizend rijstkorrelvriendjes 
werd ik opgesloten in een grote zak. 
We werden verpakt en begonnen aan 
een lange reis. Ik werd een paar keer 
zeeziek op een grote containerboot. Een 
vrachtwagen brengt ons naar de winkel. 
Mijn zak wordt door een vriendelijke 
meneer gekocht en in de berging gezet. 
Hier begint de lol.”…

Benieuwd hoe dit korte avontuur eindigt? 
Surf dan naar http://www.hoeilaart.be/
gros, klik dan op ‘Nieuwsbrief’ en ‘2013’. Of 
heb je zin gekregen in eerlijke en heerlijke 
FairTrade-rijst? Dan ben je van harte 
welkom bij de Wereldwinkel om een van 
onze rijstvariëteiten uit te kiezen!

Pompoensalade & frisse dressing
Voor 4 personen

Ingrediënten: 1/2 kleine pompoen in repen van 2 cm, handvol walnoten, 2 selderstengels, 
in dunne stukjes, 1 gesnipperde sjalot, enkele eetlepels gedroogde veenbessen of rozijnen*, 
handvol peterselie- en selderijblaadjes, olijfolie*, zout*, cayennepeper, korianderzaad.
Voor de dressing: scheutje citroensap, frisse olijfolie*, honing*, mosterd, abdijbier (pils* 
kan ook), peper*, zout*

Bereiding
Verwarm de oven tot 220°. Doe de pompoenrepen in een kom, giet er een scheut olijfolie 
over en bestrooi met een snuif zout, cayennepeper en gemalen korianderzaad. Haal dit 
dooreen, zodat alles goed ingesmeerd is. Bekleed een bakplaat met alu-folie en rooster 
de repen tot ze kleine zwarte randjes hebben. Rooster ook de walnoten 10 minuten in de 
oven. Laat alles afkoelen en breek de walnoot in stukjes.
Meng de dressing-ingrediënten naar smaak. De pompoen 
wordt behoorlijk zoet, dus de vinaigrette mag echt friszuur 
zijn; geef een bitter accent met een scheutje bier. Zuinig 
zijn met de honing.
Verwijder de schil van de pompoen en snijd de repen in 
kleinere stukken. Meng ze met de selderij, sjalot, walnoot, 
veenbes en peterselie en selder. Royaal overgieten met de 
dressing. 

* Wereldwinkel-product

Oshin Hie, winnares van de 
 Juniorjournalistenwedstrijd van het  
Davidsfonds in de Bib-Hoeilaart na  

de prijsuitreiking.

Klantenkaart
Vraag in de Hoeilaartse Wereldwinkel naar uw 
klantenkaart. Per aankoopschijf van  
10 euro krijgt u een stempeltje. 
U kan er lekkere cadeautjes mee sparen. De 
kaart is enkel geldig in de Oxfam Wereldwinkel 
Hoeilaart, één jaar lang!

Doe mee  
Word vrijwilliger
Maria doet de winkel elke vrijdag. Beatrijs 
één keer per maand op zaterdag. Josée zie je 
het hele jaar door. Ze doen het allemaal om 
dezelfde reden: omdat boeren in het Zuiden 
een kans verdienen op een beter leven. 

Er zijn meer dan 200 Oxfam-Wereldwinkels in 
Vlaanderen.Vrijwilligers zijn onmisbaar om die 
te doen draaien. Maar zij doen zoveel meer 
dan ‘winkeltje spelen’. Er zijn 1001 soorten 
vrijwilligers, die elk op hun manier een steentje 
bijdragen aan een eerlijkere wereldhandel. 

Francis verkoopt  fairtradeproducten in de 
wereldwinkel, Monica gaat op pad om het 
mooiste  ‘artisanaat’ in te kopen, Robby en 
Eliane spreken de scholen aan.  Daarnaast heeft 
elke wereldwinkel een boekhouder nodig, 
moet de winkel af en toe opgeknapt worden, 
zijn er vrijwilligers nodig om een eerlijk ontbijt 
te organiseren, … Helpende handen zijn dus 
altijd welkom. 

Wist je: 
- dat 7680 Vlamingen  een stukje van hun 

vrije tijd cadeau geven aan een Oxfam-
Wereldwinkel;

- dat de meeste vrijwilligers (67 procent)  
vrouwen zijn, maar dat de mannen natuurlijk  
meer dan welkom zijn;

- dat er wereldwinkelvrijwilligers van alle 
leeftijden zijn.

Is dit iets voor jou? Maak kennis met André, 
Hilde, René, Maryleen, Marleen, Agnes, Frank, 
Bernadette, Silke,... Zij doen al mee.

Contacteer de wereldwinkel op 02 657 75 25 
tijdens de openingsuren of Eliane  
op 02 657 17 47 of via hoeilaart@oww.be.


