
VERSLAG GROS-VERGADERING VAN 7 NOVEMBER 2013 
 
Aanwezig : Rein van Gisteren, Els Uytterhoeven, Anita Vanthillo, Joke Muyldermans, Agnes Van 
Geyseghem, Carmen De Rudder, Frank Boel, Marie-Paule Bockstal, Maryleen Bockstal, Beatrijs Dhont 
 
Verontschuldigd : Sandra Vandebroek en Marc D’Haenens 
 

1. GAST AAN TAFEL 
 
Valerie, zorgcoördinator van Het Groene Dal, komt uitleg geven over wat deze basisschool doet 
i.v.m. ontwikkelingssamenwerking. Volgens Valerie is er geen echt beleid, we kunnen enkel spreken 
van wat ‘losse flodders’. De leerkrachten godsdienst en zedenleer werken aan sommige projecten : 

- Damiaanactie 
- Project in Malawi : voedselpakketten 
- Kinderkankerfonds 
- Fair Trade : op mosselfeesten worden FT-wijn en FT-fruitsap geschonken 
- Er wordt gedacht aan een stoepkrijtactie voor het financieren van mobiele schooltjes. 

 
Er is binnen het leerkrachtencorps een discussie aan de gang. Sommigen vinden dat de aandacht 
moet gaan naar de kansarmoede in België. Binnen de scholengroep wordt reeds gewerkt aan het 
uitstippelen van een beleid rond kansarmoede bij leerlingen. Dit zou dan verder kunnen uitgebreid 
worden naar kansarmoede in het algemeen in België.  
 
Valerie vindt het belangrijk om de leerkrachten te sensibiliseren. Er moet wel rekening gehouden 
worden met de werkdruk die steeds maar groter wordt. Een voorbeeld : vroeger werden de 
lespakketten van 11.11.11 door de koepel van NGO’s  zelf gegeven. Nu moeten de leerkrachten dit 
doen.  
 
Het is belangrijk dat GROS zelf met tips en ideeën de leerkrachten sensibiliseert. Enkele voorstellen : 

- GROS stelt zelf een aantal projecten voor waaraan samen met Het Groene Dal kan gewerkt 
worden. 

- GROS werkt zelf een aantal voorstellen van schooluitstappen uit en sponsort die ook. 
- Samen met de leerkrachten kunnen voorstellen gedaan worden voor de aankoop van boeken 

voor de bib. 
 
GROS zal op een volgende vergadering bekijken hoe verder met de Hoeilaartse basisscholen kan 
gewerkt worden. Rein van Gisteren merkt op dat indien aandacht voor het Zuiden wordt gezien als 
een ‘bijkomende’ belasting en niet als een normaal onderdeel van het aardrijkskunde- en 
geschiedenisonderwijs of van welk ander vak dan ook, er sprake is van een belangrijk visieverschil op 
de reguliere taak van een school. 
 
Lies Gernaey  - project Badesma in Piela, Burkina Faso 
Lies Gernaey komt het project Piela in Burkina Faso voorstellen. 
Pièla telt 44 basisscholen, goed voor 10 141 leerlingen. Op het niveau van het secundair onderwijs 
zijn er amper 3 scholen waarvan 2 privé-scholen. Samen kunnen de 3 scholen 2 253 leerlingen 
opvangen.  
Dit schooljaar behalen 1 808 leerlingen, waaronder 971 meisjes, het CEP (Certificat d’Etude Primaire). 
Het slaagpercentage bedraagt 50%. Dit betekent dat enkel 904 leerlingen mogen beginnen aan het 
secundair onderwijs. Maar de secundaire scholen kunnen amper 25% opvangen. Het plaatsgebrek is 
enorm. Dit betekent dat 75% van de leerlingen op zoek moeten gaan naar secundaire scholen buiten 
de gemeente met alle bijbehorende problemen zoals verplaatsing, logement, voedsel, seksueel 



misbruik, mishandeling, ... In het slechtste scenario verlaten de leerlingen de school en zoeken ze 
elders hun geld. Het plaatsgebrek en zijn gevolgen stelt zich veel meer bij de meisjes.  
Ter illustratie: In 2012 hebben 215 meisjes hun examen BEPC (Certificat d’Etude Secondaire) 
afgelegd, waarvan slecht 48 toegelaten werden. Ofwel een toelatingspercentage van 22%. Op de 48 
toegelaten meisjes hebben er slechts 8 de lessen gevolgd. Veel meisjes verlaten vroegtijdig de school 
door tal van socio-culturele obstakels, religieuze, traditionele, financiële, economische of 
geografische moeilijkheden. 
Het project bestaat uit de bouw van een secundaire school, met refter, keuken, een internaat en de 
nodige sanitaire installaties. Een waterput voor de watervoorziening is eveneens voorzien. 
Het internaat is een noodzakelijkheid gezien de socio-culturele druk en moeilijkheden die de meisjes 
thuis ondervinden. Meisjes zijn vaak het onderwerp van allerhande misbruik. Vandaar dat het 
belangrijk is om voor een veilig onderkomen te zorgen. 
Lies vraagt GROS om financiële steun voor het bouwen van de waterput. De waterput is van vitaal 
belang voor de school en het internaat. De waterput voorziet de leerlingen van drinkbaar water dat 
eveneens gebruikt zal worden voor het bereiden van de maaltijden en de algemene werking van het 
internaat. Naast de directe begunstigden, zal de waterput ook toegankelijk zijn voor de wijde 
omgeving waardoor de omwonenden eveneens toegang krijgen tot drinkbaar water. 
 
GROS stelt voor dat Lies bekijkt of samenwerking met de Hoeilaartse basisscholen mogelijk is. Die 
scholen zouden dan kunnen samenwerking met Piela b.v. door uitwisselen van tekeningen van de 
leerlingen. 
 
GROS zal verder bekijken of er financiële steun aan het project kan gegeven worden. 
 
Ronald Verlé – vzw Creola 
Vzw Creola uit Overijse doet onderzoek naar oplossingen voor dagelijkse problemen van mensen in 
het Zuiden. De vzw werkt hiervoor samen met de VUB. Studenten van de VUB gaan regelmatig naar 
Afrika om de mensen daar te leren hoe ze zelf allerlei producten kunnen vervaardigen : 

- Thermometer die aanduidt wanneer water de pasteurisatietemperatuur bereikt 
- Zonneoven 
- Zonnekoeler 
- … 

 
Vzw Creola doet, samen met vzw Nanda, mee aan de actie Music for Life 2013. Vzw Nanda van Leki 
verzamelt fondsen voor de bouw van een ziekenhuis in Malambu (Kongo). Op 14 december 2013 
wordt een groot benefietconcert georganiseerd in de theaterzaal van het GC Felix Sohie. 
 
GROS wil meewerken aan deze organisatie door : 

- Ter beschikking stellen van de infrastructuur 
- Financiële bijdrage in de promotie en theatertechniek.  

 
GROS zal bekijken welk bedrag ter beschikking zal gesteld worden aan de vzw Creola en Nanda. 
Belangrijk is wel dat Peter Schneider uit Hoeilaart bij de hele organisatie betrokken is. 
 

2. VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN 8 OKTOBER 2013. GOEDKEURING 
 
Er worden geen opmerkingen geformuleerd. Het verslag wordt goedgekeurd. 
 

3. GEMEENTELIJKE MEERJARENPLANNING. ADVIES 
 
Vermits de tekst van de gemeentelijke meerjarenplanning niet ter beschikking is gesteld, kan GROS 
geen advies geven. Schepen Els Uytterhoeven meldt dat begin december een infoavond zal 



georganiseerd worden voor de gemeentelijke mandatarissen en de voorzitters van de adviesraden 
waarin uitleg zal gegeven worden over de BBC. 
 
GROS zal – eens de teksten volledig klaar zijn – een bijkomende vergadering inlassen om advies te 
geven bij de gemeentelijke meerjarenplanning.  
 

4. AANVRAAG SUBSIDIE JONGERENSTAGE 
 
Laurence Mommaerts uit Hoeilaart is derdejaarsstudente vroedvrouw aan de Erasmus Hogeschool 
Brussel. Zij gaat een buitenlandse stage van 3 maanden doen in Rwanda. Deze stage wordt volledig 
gefinancierd door de student zelf. Het vertrek is gepland op 15 februari 2014 en de terugkomst op 10 
mei 2014. Laurence zal stage lopen in een gezondheidscentrum en in een ziekenhuis. Zij wil ook 
materiaal meenemen voor het ziekenhuis. 
 
GROS gaat akkoord om aan Laurence een subsidie te geven in het kader van het reglement 
‘Ervaringsreizen jongeren’. Zij heeft recht op € 800. Ze wordt ook uitgenodigd op een volgende 
GROS-vergadering als Gast aan Tafel. 
 

5. MEDEWERKING AAN DE ZUIDDAG 
 
Elk jaar is er een Zuiddag, in 2013 was dat op 17 oktober. Tijdens deze dag gaan duizenden scholieren 
één dag werken. Het loon dat ze verdienen, gaat steeds naar een project.  Lisa Rey (17) en Rajae 
Achimrar (18) gingen op 17 oktober tijdens de 'Zuiddag' werken in dagverzorgingscentrum De 
Wijnstok van het OCMW-Hoeilaart. Zo dienden ze twee goede doelen tegelijk of misschien wel drie. 
Hun doel: twee keer 40 euro verdienen om via 'Vredeseilanden' jonge koffieboeren-in-opleiding in 
Peru een betere toekomst te bezorgen en zorgen voor afwisseling: een tafel vol oudere 
dorpsgenoten kreeg van de beide jongedames een leuke bingo-ochtend aangeboden. De twee 
leerlingen van de 6e humane wetenschappen van het meertalig Atheneum Sint-Pieters-Woluwe 
deden zelf meteen een beetje beroepservaring op door te werken in de ouderenzorg, niet alleen met 
het bingoën, ook door te helpen met maaltijden en met verplaatsingen. 
 
GROS zal de vergoeding van de 2 jongeren op zich nemen. Aan Lisa en Achimrar zal gevraagd worden 
een verslag van hun ervaringen te maken. In de Serrist en in VHTG wordt aandacht besteed aan deze 
actie. 
 

6. WEBSITE 
 
De info over de verenigingen die lid zijn van GROS zal op www.hoeilaart.be verder uitgewerkt 
worden. 
 

7. EVALUATIE WERELDFEEST OP 12 OKTOBER 2013 
 
De verschillende activiteiten van het Wereldfeest worden geëvalueerd : 

- FairTrade-markt is goed geslaagd. Er was veel belangstelling, de standhouders waren 
tevreden. De combinatie met de Tweedehandsbeurs van de Gezinsbond wordt heel positief 
geëvalueerd. 

- Het optreden op zaterdagvoormiddag lokte te weinig volk. De link met de bib was niet 
duidelijk. En de aankondiging was niet goed. De drempel  naar de cafetaria was blijkbaar te 
hoog. Voor een volgende editie eerder werken met een rondlopend groepje.  

- De workshops trokken minder volk. De jeugdverenigingen hebben geen leden gestuurd wat 
toch spijtig is. De relatie tussen de inhoud van de workshops en het Zuiden was er ook niet. 

http://www.hoeilaart.be/


Misschien moeten we bij volgende edities afstappen van workshops en eerder geëngageerde 
kinderanimatie brengen. 

- Avondprogramma was een succes zowel de opkomst als de bijdrage van Hanne Decoutere. 
 
Voor volgende editie van het Wereldfeest worden volgende bedenkingen gemaakt : 

- Eventueel afsluiten met een Wereldfuif. Er moet dan wel een organisatieploeg gevormd 
worden die enkel dat deel van het programma op zich neemt. Anders wordt die dag te zwaar 
voor de medewerkers. 

- Moeten alle activiteiten op 1 dag gebundeld worden? Het programma kan dan verspreid 
worden over verschillende data. 

- Goed op voorhand afspraken met de jeugdverenigingen maken. Dan kunnen zij de 
kinderanimatie in hun programma opnemen. 

- Kan de FairTrade-markt niet ook op de jaarmarkt? 
 
We pakken de draad terug op in januari 2014. Dan bekijken we of en wanneer we in 2014 een 
Wereldfeest organiseren. Er zal zeker opnieuw gepraat worden met de Gezinsbond. 
 

8. VAN HIER TOT GINDER 
 
De editie oktober 2013 van de nieuwsbrief Van Hier tot Ginder was zeer geslaagd. 
Enkele opmerkingen van Carmen die de eindredactie verzorgt : 

- De info over de activiteiten moet concreter en juister. 
- Zeker ondertitels plaatsen bij de foto’s. 

 
9. ADVIES I.V.M. ALCOHOLCHARTER 

 
Carmen De Rudder en Rein van Gisteren hebben deelgenomen aan de vergaderingen voor 
aanpassing van het alcoholcharter. Zij zullen een aantal opmerkingen formuleren en doorsturen aan 
het CBS. (Het uiteindelijke GROS-advies staat in een afzonderlijke brief aan het schepenencollege) 
 

10. BRIEF VAN HET CBS I.V.M. DE BETOELAGING VAN GROS 
 
GROS neemt kennis van de brief van het CBS aan gemeenteraadslid Wim Laureys. In deze brief wordt 
de evolutie in de toelage aan GROS uitgelegd. 
 
GROS is van oordeel dat nog steeds niet duidelijk is of 0,7% van het gemeentebudget besteed wordt 
aan ontwikkelingssamenwerking. Daarom zal opnieuw de vraag gesteld worden aan CBS of duidelijk 
kan aangetoond worden dat de 0,7%-norm inderdaad behaald wordt. 
  

   


