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Een levenservaring  
om nooit te vergeten
GROS zet op verschillende vlakken in op sensibilisering voor het Zuiden. We geven 
steun aan projecten en initiatieven ten voordele van de bevolking in het Zuiden. We 
organiseren ook zelf activiteiten zoals het Wereldfeest. Daarnaast  geven we aan 
jongeren de kans om ervaring op te doen in ontwikkelingslanden via een stage of 
ervaringsreis.

Zo’n reis laat jongeren kennis maken met 
andere culturen, gewoontes en gebruiken. 
De voorbije jaren hebben meer dan 
20 jongeren steun gekregen voor een 
ervaringsreis. Er zijn enkele voorwaarden, 
maar het is belangrijk dat de stage of reis 
plaatsvindt in een ontwikkelingsland en de 
jongeren via een NGO aan de slag gaan.  

De voorbije jaren ondernamen Hoeilaartse 
jongeren reizen naar onder meer Paraguay, 
Senegal, Egypte en Burkina Faso. Ook 
Rwanda is een regelmatige bestemming 
gebleken. Laurence Mommaerts is 
sinds begin mei terug van een stage 
in het land. “Deze stage was bedoeld 
als laatstejaarsstage van de opleiding 
vroedkunde. Waarom Rwanda? Omdat ik 
door het land werd aangetrokken door 
de vele verhalen die mijn docente Joke 
Muyldermans vertelde.” 

“Tijdens de eerste maand verbleef ik in het 
gezondheidscentrum in Sovu, een dorpje 

bij de stad Butare. Op deze manier kreeg 
ik meer inzicht in de gezondheidszorg van 
Rwanda.” Laurence heeft tijdens de twee 
volgende maanden stage gelopen in een 
districtziekenhuis. Hier worden vrouwen 
naar toegestuurd als hun zwangerschap 
of bevalling niet zo vlot verloopt. “We 
verbleven in het opvangtehuis ‘Chez 
Marraine’, een kinderopvangtehuis dat 
mede tot stand is gekomen door het 
IMPORE-project.” 

Tijdens zo’n stage of reis is het de 
bedoeling om ervaring op te doen, maar 
ook om met het land kennis te maken. 
“We kregen voldoende ruimte om het 
land te ontdekken”, vertelt Laurence. 
“De Rwandezen zijn heel vriendelijke 
en behulpzame mensen. Het land is ook 
prachtig.”

Hanne Massa bouwde in de zomer van 2013 
samen mee aan een medisch centrum voor 
kinderen in Pkhara, de tweede grootste stad 

van Nepal. Samen met enkele studenten 
trok ze naar de voet van de Himalaya. “We 
hebben verschillende dingen gedaan. De 
eerste dagen hebben we geholpen om de 
gebouwen van het centrum klaar te stomen 
voor de opening. Daarna zijn we naar de 
bergdorpen getrokken om aan kinderen de 
basis van gezondheidszorg aan te bieden. 
We hebben hen bijvoorbeeld geleerd hoe 
en wanneer ze hun handen moeten wassen 
en tanden moeten poetsen.” 

Meer op pagina 2 

Los Callejeros brengt sfeer 
tijdens de Meifeesten 
De Meifeesten konden dit jaar niet op de steun van de 
weergoden rekenen. Onder meer de jaarlijkse optredens 
verhuisden van het park naar het GC Felix Sohie. GROS zorgde 
ook nu voor een optreden, dit keer van Los Callejeros. Een 
vertaling voor de naam van de groep is er niet. Calle betekent 
straat in het Spaans, dus een callejero is iemand die verbonden 
is met de straat. 

De regen en verhuis zorgden voor een lagere opkomst van het 
publiek, maar het enthousiasme was daarom niet minder groot. 
Met een grote ervaring op wereldfeesten en festivals beloofde 
deze groep om sfeer en ambiance te brengen. En dat deden ze 
ook. De muziek die ze brachten, was een bonte mengeling van 
Zuid-Amerikaanse, Caraïbische en Oost-Europese invloeden. Ze 
hadden een paar bijzondere instrumenten bij: soeplepels, een 
onderkaak van een dier, muziekdoos … 

www.loscallejeros.info
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Resultaten campagne Broederlijk Delen
Dit jaar stond de campagne in het teken van “Plant een 
toekomst” voor de boeren in Senegal. De campagne in Hoeilaart 
kan terugblikken op een mooie editie. Jaarlijks worden er een 
solidaire maaltijd en verschillende koffiestops in de Bib en op de 
vrijdagmarkt georganiseerd. Deze activiteiten brachten in totaal 
2.880,55 euro op.

De campagne van Broederlijk Delen zorgt ervoor dat de boeren 
in Senegal gesteund worden in hun strijd tegen de armoede. Het 
helpt jongeren om hun eigen toekomst te plan(n)(t)en.

GROS schonk ook 3.500 euro partnersteun.

Bedankt aan iedereen voor de steun!

www.broederlijkdelen.be/campagne 

Tijdens zo’n reis is er ook soms de onmacht 
om hulp te willen aanbieden, maar niet 
kunnen. “In de bergdorpen werden we 
bijgestaan door een Nepalese arts of 
apotheker”, vertelt Hanne. “Maar als zij 
vertrokken, mochten we geen medicatie 
meer geven. Dat was moeilijk, want we 
verloren dan ook een deel van de steun van 
de gemeenschap om andere activiteiten uit 
te voeren.” 

De leefomstandigheden van de lokale 
bevolking zijn soms moeilijk, maar toch is 
de dankbaarheid zeer groot voor wat de 
jongeren doen. “Zo’n reis heeft toch wel 
onze ogen geopend voor de werkelijke 
leefomstandigheden van vele Nepalezen”, 
zegt Hanne. “We verbleven op een bepaald 
moment bij de zogenaamde rijkste familie 
van het dorp, hun rijkdom bestond uit twee 
ossen en een geit. Maar de mensen zijn 
ongelofelijk gastvrij. We kregen ook altijd 
een welkomstceremonie.”

Ook Laurence heeft veel erkenning gezien. 
“De moeders tonen een grote dankbaarheid 
wanneer je ze ondersteunt tijdens de 
arbeid en de bevalling. Ik ben uitgenodigd 
geweest door een familie bij een 
naamgevingsceremonie van de baby waar 
ik zelf de bevalling heb uitgevoerd. Zo’n 
moment maakte me gelukkig om te zien 
hoeveel je als vroedvrouw kan betekenen 

voor (toekomstige) moeders.”

“Tijdens deze drie maanden heb ik veel 
bijgeleerd”, gaat Laurence verder. “Zowel op 
gebied van verloskunde als zelfstandigheid 
maar ook psychologisch. Het was voor 
mij een levenservaring die ik nooit zal 
vergeten.”

Laurence geeft nog de volgende tip aan de 
mensen die een stage of reis zouden willen 
ondernemen: “Probeer de lokale taal te 
leren. De basiswoorden zoals goeiedag en 
dank u worden zeer geapprecieerd door 
de lokale bevolking. Probeer je te mengen 
in de cultuur van het land door gebruik te 
maken van plaatselijke vervoersmiddelen 
en inkopen te doen op de lokale markt.”  

'Kater Damiaan'

Martijn Kayaert vertrekt op 29 juni 
naar de wijk Kalamu in Kinshasa (DR 
Congo) in het kader van een bouwkamp 
van de Damiaanactie. “Het bouwkamp 
werkt aan de uitbreiding van een 
gezondheidscentrum. De omstandigheden 

zijn momenteel erbarmelijk. Concreet gaan 
we bouwen aan een groter laboratorium, 
sanitaire voorzieningen, een wachtzaal en 
twee consultatieruimtes. Dit gebeurt met 
de lokale bevolking en hun manier van 
werken.”  Er is tijd om de lokale bevolking 
en hun gewoonten te leren kennen.  

Om deel te nemen aan een bouwkamp 
wordt gevraagd aan de deelnemers om 
sponsorgeld voor het project in te zamelen, 
losstaand van de reis- en verblijfskosten. 
Het bedrag varieert naargelang het 
project. Martijn heeft een originele manier 
gevonden om geld in te zamelen. “Ik heb 
een brouwer gevonden die bereid was 
om mijn eigen bier, ‘Kater Damiaan’, te 
brouwen. Dat probeer ik te verkopen om 
zoveel mogelijk geld in te zamelen voor het 
project.”  Wie interesse heeft, kan het bier 
nog altijd bestellen via kayaert_martijn@
hotmail.com, in het Jeugdhuis Phobos en in 
het café De Molenvijver.

Zin om te vertrekken?

Is jouw interesse gewekt of ken je 
iemand die graag een ervaringsreis 
wil ondernemen? Er zijn een aantal 
voorwaarden om een tegemoetkoming te 
kunnen aanvragen, zoals: 

- Je bent tussen 18 en 30 jaar oud

- Je bent een inwoner van Hoeilaart

- Het mag geen vakantiereis zijn, maar 
een stage of onbetaald vrijwilligerswerk 
in een ontwikkelingsland

Voor meer informatie over de voorwaarden, 
neem contact op met de GROS:  
www.hoeilaart.be/gros - gros@hoeilaart.be 
-  Tel. 02 657 05 05

Wil je meer weten over de projecten van Laurence, Hanne en Martijn:

www.impore.be 
www.ujelicarecentre.org  
www.damiaanactie.be/bouwkampen  
Het project van Martijn kan je nog steunen via http://tinyurl.com/k99snf4
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Eindredactie: Carmen De Rudder

Verantwoordelijke uitgever: Rein van Gisteren,
Vlaanderveldlaan 70, 1560 Hoeilaart

GROS-secretariaat:
Gemeenteplein 39, 1560 Hoeilaart
Telefoon: 02 657 05 05, E-mail: gros@hoeilaart.be

Zadenbib in Hoeilaart
Sinds vorige 
maand kan je in de 
Bib van Hoeilaart 
kennis maken met 
de Zadenbib.

De Zadenbib is een 
uitleenpost op de 
bovenverdieping 
van de Bib waar je 
gratis gedroogde 
zaadjes kan lenen 

om er groenten en bloemen mee te telen 
in je tuin, je serre of in een kweekbak op je 
balkon. De enige vraag is dat je nu - of later 
na de oogst - ook weer je eigen gedroogde 
zaden inlevert zodat andere Hoeilanders er 
gebruik van kunnen maken. 

Fairtradegemeente
Hoeilaart is een fairtradegemeente: veel 
van onze inwoners dragen eerlijke handel 
een warm hart toe. Dat doe je door het 
kopen van fairtradeproducten. Maar fair 
trade omvat ook duurzaam consumeren. En 
dat doe je door bijvoorbeeld te kiezen voor 
seizoensgroenten en streekproducten, zoals 
de Hoeilaartse fairtradekaastaart en de 
groenten van 3Wplus in de Wereldwinkel.

Verschillende voordelen
De Zadenbib sluit mooi aan op dit 
principe: door zelf groenten te telen - al 

gaat het maar om enkele pompoenen 
of komkommers – zorg je ervoor dat de 
voedselkringloop klein blijft én vlak bij 
huis. Je herkent seizoensgroenten en laat 
je kinderen en anderen zien waar het eten 
vandaan komt, …

Heb je een overschot aan compost of aan  
appelen? Word je bedolven onder een 
lawine aan zelfgeteelde boontjes? Zoek je 
een takkenversnipperaar? Wil je iemand 
anders graag vertellen hoe je zonder 
bestrijdingsmiddelen werkt? Kijk dan eens 
op het prikbord bij de Zadenbib. Er is een 
gelegenheid om een boodschap achter te 
laten zodat iedereen elkaar kan helpen.

Het lenen van zaden is gratis. Bij de start 
van de Zadenbib Hoeilaart waren er al 199 
soorten van 35 planten gedoneerd en het 
aantal blijft stijgen. Op zaterdag 24 mei 
maakten een aantal nieuwsgierige inwoners 
alvast kennis met de Zadenbib. Zij konden 
terecht voor interessante weetjes en tips 
bij de Vereniging voor Ecologische Leef- en 
Teeltwijze (VELT) Druivenstreek. Maar in de 
Bib vind je naast zaden steeds informatie 
over het zelf kweken van groenten en fruit.

Neem een kijkje op www.mijntuin.org voor 
meer informatie en het zadenaanbod. 

Destiny Africa brengt opnieuw  
een bezoek aan Hoeilaart
Na drie jaar stonden de kinderen van 
Destiny Africa op 30 april opnieuw op 
het podium in Hoeilaart. Het GC Felix 
Sohie werd twee keer ingepalmd. De 
avondvoorstelling was volledig uitverkocht.  

Tijdens een wervelende show ‘Inspire 
Africa’ gaven zeventien kinderen van 
Destiny Africa het beste van zichzelf. 
Ze brachten samen kleurrijke liedjes en 
dansen en vertelden het verhaal van hoop 
en toekomst. Ze willen later graag dokter, 
advocaat, arts, … worden. 

De kinderen van Destiny Africa zijn 
afkomstig van het Kampala Children’s 
Centre in Oeganda. Dit biedt sinds 2005 
een thuis voor weeskinderen, maar voorziet 
ook onderwijs aan de kinderen van de 
omgeving. Door de langdurige oorlog is 
er grote armoede en zijn veel kinderen 
in Oeganda wees. Ook kindsoldaten 
worden opgevangen. Dankzij het Kampala 
Children’s Centre krijgen de kinderen 
de mogelijkheden om hun toekomst te 
realiseren.

Hoeilander Stefan Stouffs is sinds het begin 
betrokken bij dit project. Als architect 
heeft hij verschillende gebouwen van het 
centrum ontworpen en is hij nog steeds 

bezig met de uitbreiding ervan.

www.kampalachildren.com 
www.destinyafrica.org  
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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 12 en 14 tot 18 uur 

VRIJ: 9.30 tot 12 en 14 tot 18 uur 
ZO: 10 tot 12 uur

Sensuele granaatappel-
honing cocktail
Benodigdheden
1 fles droge witte wijn*, 250 ml granaatappelsap, 2 tot 4 eetlepels honing*,  
limoenschijfjes en/of takje verse munt, crushed ice.

* verkrijgbaar in de Wereldwinkel

Bereiding
Mix de wijn en het granaatappelsap in een grote kan.  
Voeg de honing toe en roer tot deze is opgelost.  
Werk de glazen af met ijs en een limoenschijfje en/of takje verse munt.

Product in de kijker
frisse zomerwijntjes

Een gezellig samen zijn in de natuur, op het 
terras, in de tuin, samen met mensen die 
je graag hebt. In de Wereldwinkel kan je 
voor deze gelegenheden niet alleen onze 
lekkere fruitsappen, maar ook enkele frisse 
zomerwijntjes terugvinden.

Uit Zuid-Afrika bieden we Koopmanskloof, 
een lekkere fruitige rosé en als witte wijn een 
Chenin Blanc, Breedekloof aan. Uit Zuid-
Amerika haalden we twee witte wijnen in huis: 
Bio Lautaro Sauvignon Blanc uit Chili en La 
Possada Bio Torontes uit Argentinië.

De witte wijn, Lautaro, zetten we graag extra 
in de kijker. Deze komt, zoals de bekende 
rode, van de Chileense Sagrada Familia. Deze 
wijnproducent vormt bijna de Chileense 
droom: 22 boerenfamilies uit de Lontuévallei 
in de streek van Curico (Centraal-Chili) 
groeiden in korte tijd uit van druiventelers tot 
wijnexporteurs. Door samen te werken in een 
coöperatie komen deze achtergestelde boeren 
vooruit en voelt de hele gemeenschap de 
voordelen van eerlijke handel.

Sagrada Familia vertolkt ook een 
voorbeeldfunctie voor andere boeren in 
de streek. De leden van de coöperatie zijn 
allemaal afkomstig uit families van boeren 
die bij de landhervorming, begin jaren 1970, 
gronden hebben verworven. De meeste boeren 
zijn inmiddels van de tweede generatie en 
hebben de gronden geërfd. Jaarlijks verkoopt 
Sagrada Familia bijna 500.000 liter wijn aan 
Oxfam-Wereldwinkels, dit is meer dan 70 
procent van zijn jaarproductie. 

Door de steun van Oxfam-Wereldwinkels 
kunnen de boeren investeren in kwaliteit 
en milieuvriendelijke productie. Met de 
fairtradepremie is een sociaal fonds opgericht. 
Alle schoolgaande kinderen van de leden van 
Sagrada Familia ontvangen uit dit fonds een 
studiebeurs.

Om onze klanten nog extra te verwennen, 
krijgen ze in juli en augustus bij aankoop van 
drie dezelfde flessen een vierde gratis. Dit 
wordt dus een zomer lang genieten.

Bezoek van de vormelingen 

Op 10 mei bezochten de vormelingen van de Sint-Clemensparochie de Wereldwinkel van 
Hoeilaart. Zij mochten elk hun favoriete fairtradeproduct uitkiezen en uitleggen waarom  
ze dit kozen.

Zuidpoll
De Wereldwinkel organiseerde 
tijdens de Meifeesten en in 
het kader van de FairTradeDay 
de Zuidpoll in het GC Felix 
Sohie. Maar liefst 140 mensen 
deden mee. Hiermee roepen ze 
politici op om het Zuiden niet 
te vergeten en op de agenda te 
zetten. 

www.fairtradeday.be/zuidpoll 


