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Holy Guacamole! Geef boeren  
eigen grond om voedsel te telen
Toon je samen met ons solidair met de boeren in Guatemala en hun strijd voor genoeg 
voedsel en een eigen stuk landbouwgrond.

Lekker fruit in de supermarkt zoals mango’s, 
papaja’s, bananen, ananas, maar vooral de 
avocado’s, groeit aan bomen en struiken in 
Guatemala. Maar de boeren lijden honger. 
Zij  werken op de plantages voor een 
hongerloon. Ze verdienen zo weinig dat ze 
zelf geen groenten en fruit kunnen kopen. En 
ze kunnen hun voedsel vaak niet zelf telen. 

De grond is ontzettend oneerlijk verdeeld 
in Guatemala. Daar is de meerderheid van 
de bevolking afhankelijk van de landbouw. 
Toch hebben de meeste boeren zelf geen 
grond om groenten en fruit op te telen. 

Een handvol rijken bezit meer dan de helft 
van alle landbouwgrond. En dat zijn niet 
de boeren en gemeenschappen die er het 
meeste nood aan hebben. 

De boeren in Guatemala willen niets liever 
dan voedsel verbouwen op hun eigen stukje 
grond. Onafhankelijk zijn en voor hun 
familie kunnen zorgen.

Onrechtvaardig?
Daarom steunt Broederlijk Delen met 
de campagne 2019 César en Leonarda en 
alle Guatemalteekse boeren, die dezelfde 

droom delen. Zij willen zelf instaan voor 
hun eigen voedsel, zelf met de handen in de 
aarde wroeten en de vruchten van hun werk 
plukken. 

Ze kunnen rekenen op de steun van enkele 
lokale organisaties waarmee Broederlijk 
Delen samenwerkt. Eén ervan is Plataforma 
Agraria, een organisatie die boerengroepen 
verenigt in het hele land. Samen vormen 
ze een sterk netwerk. Ze denken na over 
strategieën om aan grond te komen en 
pleiten bij de overheid voor een eerlijke 
grondverdeling.

Door de internationale koffiecrisis komen 
veel plantages leeg te staan. De boeren 
verenigen zich in boerengroepen en zoeken 
naar manieren om aan grond te komen. 

Resultaat!
Als het de boeren lukt om een stuk grond te 
hebben, dan helpen partnerorganisaties hen 
om op een biologische manier aan landbouw 
te doen: veel variatie in gewassen om zelf 
voldoende eten te hebben. Daarnaast wordt 
er meer ingezet op de verwerking van de 
oogst, zodat die producten ook verkocht 
kunnen worden op de lokale markten.

Leonarda geeft nu zelf vormingen over 
biologische landbouw en in de toekomst wil 
ze graag haar eigen handeltje opstarten.

Hoeilaart toonde zijn warm hart  
voor vzw Martin De Kegel
Op 20 december kon je tijdens de Warmste Week aanschuiven voor een heerlijke 
maaltijd ten voordele van vzw Martin De Kegel. De kinesitherapeuten van de 
Kinépraktijk organiseerden een warme avond die maar liefst 4.430 euro opbracht. 
“We zijn enorm geschrokken van de gigantische toeloop en opbrengst. Dat oversteeg 
echt alle verwachtingen”, vertelt Geert Boydens. “Het is de eerste keer dat we zoiets 
deden”, gaat Laetitia Magnotta verder. “Het is een hele organisatie, maar ontzettend 
leuk om te doen. Alle kinesitherapeuten hebben hun schouders er onder gezet en we 
kregen ook wel hulp van de vzw, Agnes Van Geyseghem en uiteraard ook Jeanine Van 
Hout. De vzw zal het geld zeker goed besteden in Sri Lanka. 

www.mdkvzw.be 

Surf naar  
www.broederlijkdelen.be/steun-guatemala  

en zie hoe je de boeren in Guatemala  
kan steunen met jouw gift.

César en Leonarda



Guatemala, het land van  
de eeuwige lente?
Guatemala is een prachtig land in 
Centraal-Amerika. Maar een groot deel 
van de bevolking van Guatemala profiteert 
niet mee van het gunstige klimaat, de 
vruchtbare bodem en de overvloedige 
natuurlijke rijkdommen. Zo is bijna de 
helft van de kinderen jonger dan 5 jaar in 
Guatemala ondervoed, één van de hoogste 
cijfers ter wereld. Die ondervoeding is een 
symptoom van een structureel politiek 
probleem: de enorm ongelijke verdeling 
van landbouwgrond.

Guatemala is een extreem voorbeeld 
van een land waar de oorspronkelijke, 
rurale bevolking uitgesloten en verarmd 
wordt door een beleid dat vooral de 
economische elite begunstigt. Herverdelen 
van de rijkdom staat gelijk aan herverdelen 
van het land via het toekennen van land 

aan hen die ontoereikend, onvruchtbaar of 
helemaal geen land bezitten.

Want toegang tot grond betekent 
toegang tot andere rechten zoals goede 
voeding, maar ook politieke rechten. Het 
landbouwbeleid is in de eerste plaats 
gericht op export. Guatemala zet vooral in 
op de teelt van niet-traditionele gewassen. 
Het gaat dan om bananen, meloenen, 
suikerriet, noten en groenten zoals 
peultjes, erwtjes, broccoli, boontjes en 
natuurlijk ook koffie. 

Gebrekkige infrastructuur, gaande 
van opslag en verwerkingsfaciliteiten 
tot wegen om landbouwproducten te 
vervoeren, vormen een bijkomende 
moeilijkheid voor boeren om hun 
bederfbare en kwetsbare oogst tijdig 

op een markt, in de veiling of in een haven te 
krijgen. Dit geldt vooral voor boeren met weinig 
grond in de hooglanden.

Broederlijk Delen werkt in Guatemala 
samen met elf partnerorganisaties. Zij 
promoten duurzame landbouw en gezonde 
voedingsgewoontes. Ze zetten ook in op 
organisatieversterking van lokale groepen: 
spaar- en kredietgroepen, kleine verenigingen 
die hun producten via het alternatieve 
circuit vermarkten, en groepen van 
vrouwen en jongeren die opgeleid worden 
om een voortrekkersrol te spelen in de 
gemeenschappen. Deze initiatieven geven de 
verarmde bevolking een concreet perspectief 
op een beter leven. Traditionele kennis over 
landbouwtechnieken die de vruchtbaarheid 
van de bodem behouden en over voedzame 
voedselgewassen, wordt geherwaardeerd en 
gedeeld. 
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Broederlijk 
Delen in 
Hoeilaart
Solidaire maaltijd
De lokale afdeling van Broederlijk Delen 
nodigt je graag uit voor de solidaire 
maaltijd op zondag 14 april in de refter 
van de Sint-Clemensschool. Welkom 
met familie en vrienden vanaf 12.00u 
voor een aperitief, aangeboden door de 
Wereldwinkel, en een toelichting bij de 
campagne.

Menu:
- Tomaten-sinaasappelsoep met wortel 
- Pepian: een van de oudste gerechten 

uit Guatemala, ontstaan uit de fusie 
van de Spaanse en Mayacultuur 
(stoofpotje van kip met verschillende 
groenten)

- Frisse fruitsalade 

Prijs:
- Volwassenen: 20 euro
- Kinderen jonger dan 12 jaar: 15 euro
- Vooraf inschrijven is gewenst, graag 

vóór maandag 8 april bij Jacqueline 
Brenart: 02 657 43 33 of 0476 21 26 88

Koffiestop
Ook dit jaar vonden er traditioneel 
koffiestops plaats. Op de wekelijkse 
vrijdagmarkt kon je op 22 maart terecht 
voor een heerlijke, warme kop koffie in 
ruil voor een vrije bijdrage. De koffiestop 
georganiseerd in de BIB en gesteund door 
enkele vormelingen had plaats op zaterdag 
30 maart. En tijdens het Lentefeest van 
de Sint-Clemensschool op diezelfde dag 
werd de opbrengst van de koffieverkoop 
geschonken aan Broederlijk Delen.
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Afrika Filmfestival in Overijse: 

Liyana
Een groepje weeskinderen uit Swaziland 
bedenkt een verhaal: ze fantaseren hoe 
de dappere Liyana op een tocht vertrekt 
om haar ontvoerde tweelingbroertjes te 
bevrijden. De jonge vertellers bedenken 
voor hun heldin een pad vol gevaren en 
betovering. Ze putten hun inspiratie voor 
deze ontroerende documentaire uit hun 
eigen leven: hun duistere herinneringen en 
hun vrolijkste dromen. Deze prachtige film 
is een aanrader!

Een organisatie van GROS-Overijse in het 
kader van Afrika Filmfestival.

www.liyanathemovie.com 

Woensdag 22 mei 2019 - 20.30u -  
CC Den Blank, Begijnhof 11,  3090 Overijse

Congo als gastland op de meifeesten!
Vorig jaar kon je tijdens de Meifeesten kennis maken met Palestina als gastland. Dit jaar zetten we opnieuw een land in de  
kijker: Congo. 

In de media hoor je vaak over de politieke 
problemen, maar voor de cultuur is 
er weinig aandacht. Daarom zal je op 
verschillende manieren  kennis kunnen 
maken met het Afrikaanse land. De GROS 
wil iets tonen van de alledaagse culturele 

rijkdom van het land. Want Congo - 
ex-kolonie van België - verdient onze 
bijzondere aandacht.

Het is de bedoeling dat je zal kunnen 
luisteren, kijken, proeven, dansen en vooral 
meedoen en genieten. Maak je eigen 
maskers, laat je haren vlechten of beweeg 
mee op het Afrikaanse ritme tijdens 
muzikale optredens. Kom ook zeker langs 
op onze stand waar je hapjes kan proeven 
en genieten van een tas Congo-koffie uit 
de Oxfam-Wereldwinkel. 

De vzw Ekimanyelo uit de Druivenstreek 
zamelt sinds 2013 geld in voor 
onderwijsprojecten in Lodja, in de 
Congolese provincie Sankuru. Het gaat om 
een kleuter-, lagere en secundaire school. 
Ongeveer 1.500 leerlingen krijgen hier les, 
een veel grotere school dan de Vrije Sint-
Clemensschool en Het Groene Dal samen! 
Ook zijn er twee plattelandsschooltjes 
op 50 kilometer van Lodja die via 
Ekimanyelo steun krijgen. Ekimanyelo zal 
op de Meifeesten aanwezig zijn om hun 
onderwijsprojecten voor te stellen. 

15.016,63 euro 
opbrengst voor 
11.11.11-acties
In november 2018 kon je 11.11.11 steunen 
tijdens verschillende activiteiten. 
De opbrengsten bedroegen:

• 3.932,93 euro van de wereldlunch. 
Deze wereldlunch werd dit jaar 
georganiseerd  door vzw Our House 
Project. Dit is een Brusselse vzw die 
de integratie van vluchtelingen wil 
bevorderen onder meer door culinaire 
en culturele uitwisseling. Zij ontvingen 
3.151,05 euro voor deze Syrische lunch.

• 1.755,80 euro van de afterwork-party 
in het GC Felix Sohie

• 1.456,95 euro van de quiz
• 1.022 euro van de giften via de 

stortingsformulieren

GROS gaf 10.000 euro partnersteun.

Alles samen 15.016,63 euro!

Bedankt aan iedereen die daar een 
steentje toe bijdroeg!

www.11.be/campagne 

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

Wil je graag helpen bij het  
organiseren van deze activiteiten?  
Je bent zeker welkom! Stuur een 
mailtje naar gros@hoeilaart.be.

Waarom Congo? Het land werd gedurende bijna 100 jaar op een wrede manier 
gekoloniseerd. Eerst als persoonlijk wingewest van Koning Leopold II, waar vele 
Congolezen stierven tijdens zijn bewind. Tot 1960 was Congo een kolonie van 
België. Nu is het de Democratische Republiek Congo. Door de vele opstanden blijft 
het onrustig in het land. Ook economisch is het land nog niet bevrijd van grote, 
internationale bedrijven die er de feitelijke economische macht uitoefenen. Door 
alle aandacht voor politieke en economische problemen raakt de aandacht voor 
de cultuur uit beeld. Congo is ook gewoon een mooi land. En daarom wil de GROS 
positieve aandacht geven aan een rijke cultuur.

Palestina als gastland tijdens de Meifeesten vorig jaar.
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Partner in de kijker:  
Sopacdi uit Kivu - Congo

Sopacdi werd opgericht in 2003 in Minova 
(Congo), op een boogscheut van de Rwandese 
grens. De doelstelling was duidelijk: het 
verbeteren van de levensomstandigheden van 
de kleine producent, vooral via het telen en 
de vermarkting van koffie.

Niet zomaar koffie. De bodem, het klimaat 
en de hoogte van de streek (tot 1.400 meter 
boven de zeespiegel) vormen de ideale 
omstandigheden voor het afleveren van 
hoogwaardige arabicakoffie.  

De coöperatie startte met enkele honderden 
leden. Vandaag zijn ze al met meer dan 7.000 

koffieboeren. Ondanks de schermutselingen in 
de regio in het najaar van 2012 konden ze de 
verkoop van hun koffie verhonderdvoudigen 
(van 3 ton in 2010 naar gemiddeld 330 
ton per jaar nu). Allemaal verkocht op de 
fairtrademarkt!

Het succes van Sopacdi is onder meer toe te 
schrijven aan de bouw van een wasstation 
voor de koffiebessen, een opslagplaats en een 
hele resem droogtafels, gefinancierd door (het 
Partnerfonds van) Oxfam en andere fairtrade-
organisaties. 

Dankzij de ondersteuning van 
landbouwdeskundigen verbeterde de 
kwaliteit van de koffie en werd de productie 
milieuvriendelijker. Nu heeft Sopacdi dan ook 
zowel een fairtrade- als een biolabel.

Het Partnerfonds van Oxfam Wereldwinkels 
investeerde in verschillende projecten 
bij Sopacdi: bezoek aan Biofach-beurs in 
Duitsland om contact te leggen met nieuwe 
klanten, vorming voor koffieproducenten 
over erosiebeperking, composteren en 
schaduwteelt.

Sopacdi is nu een handelspartner van 
Oxfam. De coöperatie zet zelf verder in 
op agro-ecologie en de versterking van de 
basiscoöperaties. Oxfam Fair Trade begeleidt 
hen in de zoektocht naar meer afzet op de 
internationale markt. 

In de Oxfam Wereldwinkel kan je van deze 
coöperatie Bio Congokoffiebonen en gemalen 
Bio Congokoffie terugvinden.

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

Jouw handtekening 
werkt! 
Bijna 30.000 burgers 
onderschreven onze 
petitie om bedrijven 
te verplichten 
mensenrechten 
en milieu in 
toeleveringsketens  
te respecteren. 

Het lobbywerk, de 
jarenlange campagnes door 
Oxfam en de vrijwilligers én 
jouw handtekening voor meer duurzaamheid 
leverden resultaat op.

Oxfam Wereldwinkels zette in december mee 
haar handtekening onder een partnerschap 
tussen de overheid, bedrijven, ngo’s, vakbonden 
en universiteiten voor de verduurzaming van 
Belgische chocolade.

Tegen 2030 moeten boeren die cacao telen voor 
de Belgische chocolade minstens een leefbaar 
inkomen verdienen. Er is ook de ambitie om 
tegen 2030 geen tropisch regenwoud meer 
te kappen voor de cacaoteelt. De Belgische 
regering roept de Europese Commissie op om 
deze doelstellingen te bereiken via een ambitieus 
actieplan en wetgeving. Oxfam Wereldwinkels 
trok hierbij stevig aan de kar!

Koffiedegustatie

Na onze succesvolle wijndegustatie vorig jaar in 
november krijg je nu de kans om de overheerlijke 
Oxfam-koffies te proeven!

Vergelijk onze verschillende koffiesoorten en 
proef het verschil tussen arabica en robusta.  
Weet je welke smaken er allemaal in één 
kopje koffie te vinden zijn? Gemalen koffie of 
koffiebonen? Ontdek de weg die de koffie aflegt 
voor hij in je kopje komt en kom alles te weten 
over het resultaat van de verschillende methodes 
om koffie te zetten, ...

Praktisch:
• 7 juni 2019 om 20.00u
• GC Felix Sohie 
• Deelname is gratis. Graag vooraf inschrijven  

op hoeilaart@oww.be 

Café Chileno
Ingrediënten

50 ml pisco (40°)*,  
50 ml straffe koffie*  
(bijv. bio Congokoffie),  
50 ml slagroom,  
2 el suiker*, 
chocodrinkpoeder*, 
Irishcoffeeglas

* verkrijgbaar in je 
Oxfam Wereldwinkel

Bereiding

Giet de pisco, een Chileense sterkedrank, in een 
steelpan en voeg de suiker toe.

Verwarm op een zacht vuur, roer tot de suiker is 
opgelost en het geheel wat stroperig wordt. Doe 
in het glas. Giet dan de koffie voorzichtig over de 
bolle kant van een lepel op de pisco. Giet de licht 
opgeklopte slagroom voorzichtig op de koffie. 
Werk af met een snuifje chocodrinkpoeder.

Geniet!


