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“Allemaal Mensen - Onderweg naar beter” 
Voor een rechtvaardig migratiebeleid
65,6 miljoen mensen waren vorig jaar op de vlucht voor oorlog, geweld en vervolging. 
De gevolgen van deze internationale crisis worden vooral gedragen door de armste 
landen. 86% van de vluchtelingen wordt opgevangen in ontwikkelingslanden in de regio. 
Veel van deze landen hebben niet de middelen om deze uitdaging alleen de baas te 
kunnen. 

Samen met een brede groep 
campagnepartners voert 11.11.11 ook dit 
jaar campagne voor een rechtvaardig 
migratiebeleid. Een verbindend beleid dat 
inzet op de kansen die migratie biedt. 

De sleutel tot een humanitaire oplossing 
ligt in gedeelde inspanningen, solidariteit, 
gedeelde verantwoordelijkheden, 
hervestiging. Hervestiging is een onderdeel 
van internationale solidariteit met landen 
die de zwaarste lasten dragen. Als landen 
elkaar helpen met het opnemen van 
vluchtelingen gaan ze ook in tegen de 
mensensmokkelaars.  

De Belgische regering engageerde zich 
in 2015 en 2016 om via hervestiging elk 
jaar 550 vluchtelingen naar hier te laten 
komen. In 2015 kwamen er slechts 276 
vluchtelingen effectief over en in 2016 
452 vluchtelingen. Voor 2017 kwamen 450 
Syriërs. Daarnaast zouden in 2017 nog 
100 Congolese vluchtelingen uit Oeganda 
worden overgebracht maar deze toezegging 

is niet uitgevoerd.

Na hun aankomst in België hebben 
hervestigde vluchtelingen nood aan 
intensieve begeleiding. Die specifieke 
begeleiding ontbreekt vandaag. De eerste 6 
weken na aankomst worden zij opgevangen 
in een collectief centrum waarna zij 
verhuizen naar een individuele woning, 
beheerd door een OCMW. Hier mogen zij 6 
tot 8 maanden blijven. Tijdens deze periode 
moeten zij huisvesting zoeken op de private 
huurmarkt. Meestal moeten zij dan vaak 
noodgedwongen veranderen van gemeente 
of zelfs van provincie waardoor zij terug 
moeten integreren. Als ze verhuisd zijn, 
krijgen zij geen extra ondersteuning  meer. https://allemaalmensen.11.be 

Wereldlunch met een Syrische invloed
Op 11 november kan je in Hoeilaart smullen van een heerlijke lunch, gemaakt door mensen van ‘Our House Project’. “Ons project bestaat 
al meer dan anderhalf jaar.” vertelt Bieke Heene. “We hebben het opgestart met de bedoeling om vluchtelingen met andere mensen in 
contact te brengen, zodat ze zonder angst en vooroordelen elkaar kunnen leren kennen. En eten is daarvoor een ideale manier, het is iets 
dat iedereen moet doen en eten brengt ook mensen samen.” 

“Het project is heel snel gegroeid, we functioneren momenteel als een bedrijfje 
met een vaste kok en iemand die verantwoordelijk is voor de opvolging. Ikzelf 
bied nog administratieve ondersteuning. Daarnaast hebben we verschillende 
vrijwilligers, die afkomstig zijn van Palestina, Irak, … We hebben in de eerste 
plaats een sociaal doel voor ogen. Met de eventuele winst die we maken, 
betalen we de vluchtelingen een vrijwilligersvergoeding en sinds kort kunnen we 
ook psychologische hulp aanbieden aan vluchtelingen.” 

“We bieden catering aan op evenementen, zoals het 11.11.11-etentje in Hoeilaart. 
Het is vooral de Syrische keuken die we aanbieden, aangezien onze vaste kok uit 
Syrië komt. Dus verwacht je aan humus, falafel, pizza’s, rijstgerechten, baklava, ….”

Welkom vanaf 11.30u in GC Felix Sohie. Inschrijven kan bij  
beatrijs.dhont@gmail.com of anita.vanthillo@skynet.be

Meer 
respect 

voor
iedereen

#AllemaalMensen
BE30 0000 0000 1111

11.11.11 roept daarom op!
1. België moet het hervestigingsaantal aanzienlijk optrekken.
2. De regering moet extra aandacht besteden aan de vaak vergeten vluchtelingencrisis  

in Afrikaanse landen.
3. Een betere intensieve begeleiding i.s.m. OCMW’s, scholen, gemeentebestuur,  

sociale organisaties,…



8 vluchtelingen uit het Midden-Oosten 
brengen hun kunst naar Hoeilaart
Op 11 november 2018 herdenkt België de Wapenstilstand: het einde van ‘De Groote 
Oorlog’ is dan op de kop af 100 jaar geleden. Honderdduizenden Belgen vluchtten 
in die periode naar het buitenland. De herdenking in Hoeilaart gebeurt ook via een 
kunsttentoonstelling in het GC Felix Sohie. Acht kunstenaars die nu in België wonen 
maar gevlucht zijn voor oorlog en conflict en in Europa een relatief veilig onderkomen 
hebben gevonden, zijn uitgenodigd door de GROS en door het Hoeilaartse 11.11.11.-comité 
om hun werk te tonen aan het grote publiek. Het gaat om kunstenaars die werken vanuit 
verschillende beeldende disciplines.

Abdallah Nasser uit Syrië, toont zijn 
fotografie en de Irakees Ammar Salah, nu 
wonend in Luik, komt met schilderkunst. 
Chinara Moukhamethova uit Azerbeidzjan 
maakt portretten. Zij woont nu in Brussel. 

Maher Azzeez uit Irak die nu gevestigd is in 
Tongeren komt met figuratief kalligrafisch 
werk. Nour Khateb is gevlucht uit Syrië 
en heeft in Lier onderdak gevonden. Zij 
toont onder meer actuele portretten 
die zij ‘tekent’ met fijn zwart garen. 
Haar landgenoot en veelzijdig beeldend 
kunstenaar Omar Ibrahim woont en werkt 
nu vanuit Parijs en toont schilderijen. 
Shalan Lazim Hamdoon uit Irak is 
beeldhouwer en zijn landgenoot Sattar 
Neamah laat expressionistische abstracte 
werken zien.

In de Van Hier tot Ginder vorig jaar 
getuigde Nour over haar vluchtverhaal 
van Aleppo naar België. Ze vertelde 
toen dat ze tekent over vrouwen, over 
België, over kwetsbaarheid. Pijn als 
bron van creatie. Kunst als universele 
taal die ons boodschappen kan laten 
doorgeven zonder censuur, aldus de 
catalogus bij de expositie in de bovenzaal. 
Nour: ”Kunst geeft me geluk, trots en 
doorzettingsvermogen.”

Je kan de tentoonstelling vrij bezoeken in 
de zaal Molenberg (boven de bibliotheek)
• 3 en 4 november: 11.00u - 18.00u
• 10 en 11 november: 11.00u - 18.00u

“In augustus brachten de exposanten onder begeleiding van de organisatoren Mohamed 
Chebchoubi en Mieke Arts een bezoek aan Hoeilaart om de expositiezaal te bekijken.”

Feestelijke opening  
op 2 november
Bob Pleysier, voormalig directeur van 
het federaal opvangcentrum voor 
asielzoekers Klein Kasteeltje in Brussel 
komt de tentoonstelling op vrijdagavond 
2 november om 19.30u openen.  
Iedereen is welkom!N
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“Brüder nicht schiessen”
Ook vrede staat centraal op 11 november
Op 11 november 1966 vond de eerste 
nationale 11.11.11-actie plaats. De naam 
11.11.11 is geïnspireerd door de datum 
11 november (11de maand) om 11 uur. 
Precies op dat tijdstip kwam in 1918 een 
einde aan het bloedigste conflict dat de 
mensheid tot dan gekend had: de Eerste 
Wereldoorlog, ook wel de Groote Oorlog.

Nu de honderdste verjaardag van de 
Wapenstilstand gevierd wordt, wil de 
GROS bij de 11.11.11-actie ook de Eerste 
Wereldoorlog betrekken.

Met Duwoh brengt de GROS ‘Brüder 
nicht schiessen’, een programma met 
pacifistische liederen : 
Het Wijnglas (Dirk Witte), Beverlo (Mistero 
Buffo), Le Deserteur (Boris Vian), ...

De Eerste Wereldoorlog bracht 
onnoemelijk veel doden, maar ook 
verzet. Terwijl de soldaten in de modder 
stierven, zaten de officieren warm in 
hun verafgelegen commandoposten. De 
aversie tegen de oorlog groeide gelijk met 
de miserie. Ze mondde overal in Europa 
uit in verzet tegen het bloedvergieten 
en tegen de ongelijkheid. In meerdere 
landen werden heersende regimes aan het 
wankelen gebracht.

Bernard Van Lent (accordeon, groep 
Wannes van de velde) en Anke Hintjens 
(zang) nemen u mee op een muzikale 
reis. Liederen over desertie, gezongen 
pamfletten voor de achturendag, 
getoondichte afkeer van koning en tsaar. 
Waar mensen steun zoeken bij elkaar, 
wordt er gezongen. Ook dat is de Groote 
Oorlog.

“En we vertellen iets. ‘t Is serieus en er 
mag al eens gelachen worden. Waarom die 
oorlog en hoe is hij gestopt. Klopt het wat 
we daarover op school leerden?” – Anke 
Hintjens

Waar en wanneer?
11 november om 15.00u GC Felix Sohie – 
gratis toegang

11.11.11 in Hoeilaart: wat kan je doen?
Vrijdag 9 november 
11.11.11 – afterworkparty 
Voor jong en oud
Om 17.00u in de cafetaria van het GC Felix 
Sohie
Met een hapje en een drankje
Toegang: collectebus voor vrije bijdrage

Zaterdag 10 november 
11.11.11-quiz Hoeilaart-Overijse
Ploegen van verenigingen, vrienden, buren 
of collega’s (max. 5 personen) nemen het 
tegen elkaar op in een algemene kennis-
quiz in het GC Felix Sohie
Aanvangsuur: 20.00u, deuren open vanaf 
19.15u
Info en inschrijven via:  
elfelfelfquiz-druivenstreek@outlook.be

Zondag 11 november 
Wereldlunch
Een Syrisch buffet klaargemaakt door 
Our House project, een cateringbedrijf 
opgericht door een aantal Syrische 
vluchtelingen en asielzoekers.
Organisatie: 11.11.11-comité i.s.m. 
Wereldwinkel Hoeilaart
Vanaf 11.30u in het GC Felix Sohie

Inschrijven kan bij beatrijs.dhont@gmail.
com of anita.vanthillo@skynet.be

Optreden 
Optreden: Duwoh musiceert tegen de 
oorlog
Organisatie: GROS
Om 15.00u in GC Felix Sohie

Oktober-november 
Workshops in de Hoeilaartse 
scholen
• 3de kleuterklassen:  

“De wereld rond met muziek”
• 1ste leerjaren: Workshop  

“Plastic Soep”
• 3e leerjaren: Workshop  

“Plantage Palmolie”
• 5e Leerjaren: Workshop  

“Gelukkig 2030”

Giften
Wie 11.11.11 financieel wil steunen, kan 
een bedrag overschrijven op rekening 
BE30.0000.0000.1111 van 11.11.11 Hoeilaart. 
Voor giften vanaf 40 euro ontvang je begin 
2019 een fiscaal attest.

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

AllemaalMensen

CAFETARIA 

GC FELIX SOHIE
Organisatie: elf elf el� es

VU: Sara Gernaey, Brusselsesteenweg 55, 1560 Hoeilaart

#AllemaalMensen

Afterworkparty

Feest tegen 
onrecht en 
voor duurzame 
verandering

VRIJDAG met foodtruck

09.11.18
17u-24u
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Wereldwinkel zet in op solidaire 
producten uit Europa

Het belangrijkste doel van Oxfam-
Wereldwinkels is en blijft het onrecht in de 
huidige Noord-Zuidhandelsrelaties bekend te 
maken bij het brede publiek. Wij focussen dus 
in de eerste plaats op eerlijke handel met het 
Zuiden.

Maar sinds kort verkopen wij in de 
Wereldwinkel ook producten uit Europa, 
afkomstig van Noordelijke producenten 
(organisaties) die maximaal aanleunen bij de 
strijd van onze beweging.

Door de snelle evoluties op vlak van 
korteketendenken en duurzaam consumeren 
ervaren we als organisatie de nood om 
samen te werken met organisaties, boeren 
en coöperaties, die bij ons en in Europa 
alternatieven trachten uit te werken voor 
onrechtvaardige en nefaste praktijken van de 
agro-industrie en kiezen voor een duurzamer 
productie- en handelsmodel. 

Enkele voorbeelden:

• Al enkele jaren zijn wij het afhaalpunt 
voor groenten en druiven, die 3WPlus 
verbouwt in de serres van Kelleveld in 
Hoeilaart. 3WPlus onderneemt op een 
maatschappelijk verantwoorde manier en 
organiseert werk op maat van specifieke 
doelgroepen.

• Met De Drie Wilgen zitten we in een traject 
om ons appelsap vanaf het najaar voortaan 
100% Belgisch en bio te maken.

• Met Brasserie des Légendes werken we aan 
een assortiment bieren waarbij we eerlijke 
en duurzaam geteelde ingrediënten (gerst 
en hop) van Belgische boeren combineren 
met fairtrade-ingrediënten uit het Zuiden. 

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

Product in de kijker: 
Caserecce
De uniek gedraaide pasta wijst op 
de “zelfgemaakte” (“casereccia”) 
oorsprong. Caserecce heeft de 
vorm van een buisje dat vervolgens 
werd geplooid en gedraaid. De 
plooien zorgen er voor dat de 
saus goed wordt vastgehouden. 
Deze pastasoort wordt best 
klaargemaakt met dikke sauzen, 
zoals ragout.

Dit is een product van Libera 
Terra, een organisatie die actief 
is in het Siciliaanse achterland dat politiek 
en sociaal lang gedomineerd werd door ‘de 
maffia’. Dit verhinderde de ontwikkeling van 
democratische politieke structuren en het 
ontstaan van een gezond economisch en sociaal 
weefsel. Om deze situatie aan te klagen en te 
bestrijden werd een netwerk opgezet (Libera) 
waarin tal van organisaties, scholen en lokale 
activistengroepen samenwerkten aan een cultuur 
van ‘rechtszekerheid’. Na de ontmanteling van 
misdaadgroeperingen werden hun eigendommen 
en gronden publieke eigendom.  

Dit leidde tot de oprichting van de organisatie 
Libera Terra Project waarbinnen sociale 
coöperaties konden opereren voor de uitbating 
van landbouwbedrijven op deze voormalige, in 
beslag genomen maffia-eigendommen. De eerste 
daarvan werd actief in 2001 en lanceerde de 
eerste - biologische - pasta in 2002. Sindsdien zijn 
volgens dit principe nog veel meer coöperatieven 
opgericht. 

Cadeaudagen
Zaterdag 8 en 15 december  

van 10.00u tot 18.00u

Zondag 9 en 16 december  
van 10.00u tot 13.00u

Casarecce alla trapanese 
Een traditioneel recept uit Trapani, West-Sicilië
Ingrediënten  
(voor 4 personen)
280 g pasta casarecce*, 
200 g gepelde tomaten,  
40 g gepelde amandelen*, 
20 basilicumblaadjes,  
1 lookteentje, 30 g geraspte 
peccorino (bij voorkeur uit 
Sicilië), olijfolie*, zeezout
* uit de wereldwinkel

Bereiding
• Kook de pasta ‘al dente’ in licht gezouten water. 
• Meng de amandelen, de basilicumblaadjes, wat 

zeezout, de in stukjes gesneden tomaten, de 
pecorino en het lookteentje. Voeg wat olijfolie toe.

• Mix dit mengsel in de blender of stamp het in de 
vijzel tot een gladde massa. Het mengsel moet wat 
korrelig blijven. Voeg indien nodig olijfolie toe en 
wat kookwater van de pasta. Serveer de warme 
pasta met de koude saus.


