
VERSLAG GROS-VERGADERING VAN 10 DECEMBER 2013 
 
Aanwezig : Rein van Gisteren, Frank Boel, Agnes Van Geyseghem, Anita Vanthillo, Maryleen 
Bockstal, Carmen De Rudder, Joke Muyldermans, Sandra Vandebroek 
 
Verontschuldigd :  Els Uytterhoeven, Marc D’Haenens en Marie-Paule Bockstal 
 
 

1. GAST AAN TAFEL 
 
Hanne Massa 
Hanne Massa uit Hoeilaart is derdejaarsstudente geneeskunde en werkte vorige zomer 2 weken 
actief aan het project Ujelicare Centre in Nepal. De bedoeling van dit project is gratis 
gezondheidszorg te verlenen aan kinderen en dan in de eerste plaats aan kinderen : 

- In weeshuizen 
- In sloppenwijken 
- In verafgelegen gebieden 

 
Nepal heeft de millenniumdoelstellingen i.v.m. kindersterfte reeds bereikt. Toch is er nog heel wat 
werk te verrichten. Ujelicare Centre onder leiding van pediater Koirala wil starten met een 
kinderafdeling van het ziekenhuis in de 2e grootste stad van Nepal, Phokara. Het 2e deel van het 
project bestaat erin dat medische verzorging wordt verstrekt aan kinderen in de Himalaya. Het 
vervoer gebeurt met jeeps. Een aantal plaatselijke dokters werkt mee aan het project. 
 
Naast directe medische hulp wordt ook gewerkt aan educatieve programma’s : tanden poetsen, 
EHBO-cursus, eten met bestek en niet met de handen enz. Er wordt ook preventief gewerkt b.v. door 
het installeren van waterfilters in de scholen. 
 
Sponsoring wordt verzameld : 

- Bij ondernemingen 
- Bij individuen 
- Via allerlei acties. 

 
Toch blijven er een aantal problemen : 

- Het ligt soms moeilijk om hulp vanuit het buitenland te aanvaarden. 
- Nepal kent nog steeds een klassenmaatschappij. 

 
Hanne Massa denkt er aan om haar buitenlandse stage in Nepal te doen maar zij wil ook geld 
inzamelen en mensen motiveren om mee te werken aan het project. Zij is zeker bereid om verder 
verslag uit te brengen in de GROS-nieuwsbrief. 
 
Voor verdere info : www.ujelicarecentre.org 
 
Laurence Mommaerts 
Laurence Mommaerts vertrekt midden februari 2014 voor een stage van 12 weken in Rwanda. Zij 
werkt daar voor Impore en zal helpen bij bevallingen en bij postnatale verzorging van moeder en 
kind. Laurence is eveneens bereid om verslag uit te brengen over haar ervaringen in de GROS-
nieuwsbrief.  Zoals op de vorige GROS-vergadering is beslist, zal Laurence een subsidie krijgen in het 
kader van het reglement ‘ervaringsreizen jongeren’. 
 
 
 

http://www.ujelicarecentre.org/


2. VERSLAGEN VAN DE VERGADERINGEN VAN 7 EN 25 NOVEMBER 2013. GOEDKEURING  
 
Er worden geen opmerkingen geformuleerd. De verslagen worden goedgekeurd. 
Enkele aanvullingen : 

- Anita Vanthillo zal contact nemen met de gemeentelijke basisscholen om te bekijken in 
hoeverre aandacht voor de Noord-Zuidproblematiek opgenomen is in de eindtermen. Zij zal 
ook de voorstellen van Studio Globo doorgeven aan de directies. Studio Globo is een NGO 
voor ontwikkelingssamenwerking die zich specialiseert in ontwikkelingseducatie en heeft een 
uitgebreid vormingsaanbod voor kleuter- en basisonderwijs. Volgende vergadering wordt 
over deze contacten verslag uitgebracht. 

- Lisa Rey heeft meegewerkt aan de Zuiddag in het OCMW-rusthuis. Er zal contact genomen 
worden met haar om te zien hoe de betaling kan geregeld worden. GROS heeft namelijk op 
een vorige vergadering beslist deze betaling op zich te nemen. Er is hierover wel al een 
verslag gemaakt dat verscheen in De Serrist. Eventueel kan dit verslag ook opgenomen 
worden in de GROS-nieuwsbrief. 

 
3. PARTNERSTEUN – NOODHULP 

 
GROS beslist volgende bedragen aan partnersteun uit te keren : 

- Wereldsolidariteit : € 2000 
- Vzw Martin De Kegel : € 3500 
- 11.11.11 : € 10 000 
- Les Cajoutiers : € 1000 
- Piela Burkina Faso : € 1000 
- Ujelicare Centre Nepal : € 1000 

 
Er gaan 2 Music for Life-projecten door in Hoeilaart : 

- Benefietconcert met Leki t.v.v. vzw Creola 
- Verkoop van Afrikaanse voorwerpen t.v.v. Impore Rwanda. 

GROS beslist beide projecten te sponsoren (via betaling van facturen en partnersteun) voor een 
totaal bedrag van € 1500 per project. 
 

4. WEBSITE 
 
Rein van Gisteren houdt regelmatig contact met de gemeentelijke communicatieambtenaar om de 
info i.v.m. GROS en ontwikkelingssamenwerking in Hoeilaart te optimaliseren. 
 
Er wordt ook verder gewerkt aan een nieuwe GROS-infofolder die o.a. zal meegegeven worden aan 
de nieuwe inwoners. 
 

5. TERUG- EN VOORUITBLIK VAN DE ACTIVITEITEN 
 
TERUGBLIK 
11.11.11 
Editie 2013 was zeer geslaagd : 

- Leuke kwis en veel belangstelling 
- Restaurant trok meer volk dan vorig jaar 
- Truffelverkoop zeer positief. 

 
Voor volgend jaar : 



- Vraag stellen aan de Jeugdraad dat de opbrengst van de fotozoektocht toch naar 11.11.11 
gaat en niet naar een ander goed doel, vooral omdat deze zoektocht tijdens het 11.11.11-
weekend georganiseerd wordt. 

- In 2014 is het Lindenhof niet meer beschikbaar. Er moet dus uitgekeken worden naar een 
andere formule. 

 
INFOAVOND PROVINCIE VLAAMS-BRABANT – 5 december 2013 
Op 5 december 2013 woonde Rein van Gisteren een infoavond bij i.v.m. ontwikkelingssamenwerking, 
georganiseerd door de Provincie Vlaams-Brabant. Daar werd de film ‘De Bijsluiter van goed doen’ 
vertoond. Het is de eerste documentaire die niet alleen de successen maar tegelijkertijd ook de 
valkuilen en dilemma’s van particuliere hulpprojecten met een positief kritisch oog in beeld brengt. 
In dit geval in Oeganda. GROS bekijkt of deze film ook in Hoeilaart kan gespeeld worden. De Bib-
Hoeilaart zal de dvd aanschaffen voor de GROS zodra hij weer leverbaar is. 
 
VOORUITBLIK 
VVSG-INFODAG – 13 december 2013 
'De interculturele dialoog' die gepland was op 13 december, is uitgesteld. De vorming zal nu 
plaatsvinden op dinsdag 11 februari in De Kriekelaar,Gallaitstraat 86, 1030 Brussel. 
 
NIEUWJAARSCONCERT VAN APKO T.V.V. DE FILIPIJNEN – 12 januari 2014 
Zoals voorgesteld op de vorige GROS-vergadering organiseert Academie Podiumkunsten Overijse 
(APKO) op 12 januari 2014 een benefietnieuwjaarsconcert t.v.v. de Filipijnen. De opbrengst gaat naar 
Geneeskunde voor de Derde Wereld (G3W).  
 
GROS beslist : 

- Een aantal kosten voor de organisatie op zich te nemen (promotie en theatertechniek) 
- Partnersteun te verlenen aan G3W 
- Dit alles voor een totaal bedrag van € 1500 
- Een aantal GROS-leden zullen helpen bij de organisatie van het nieuwjaarsconcert door het 

uitbaten van de bar. 
 

6. NIEUWSBRIEF VAN HIER TOT GINDER 
 
Redactieraad voor Van Hier tot Ginder, 2014, 1 vindt plaats op 19 februari 2014. 
Algemeen thema : campagne Broederlijk Delen 2014 
 

7. HOEILAART FAIRTRADEGEMEENTE 
 
Op 26 november 2013 vergaderde de Trekkersgroep Hoeilaart FTGemeente. Een verslag van deze 
vergadering wordt opgesteld. 
 
Er werd gesuggereerd om i.s.m. de Raad Lokale Economie panelen voor de infoportieken aan te 
maken met als tekst : ‘Koop Fair Trade in Hoeilaart’. Deze suggestie zal in het voorjaar 2014 verder 
uitgewerkt worden. 
 

8. VARIA 
 
INZAMELING GSM-TOESTELLEN 
Het CBS gaat ermee akkoord dat GSM-toestellen ingezameld worden t.v.v. Amnesty International. De 
milieuambtenaar zal dit initiatief samen met GROS verder uitwerken in het voorjaar 2014. 
 
STICKERS HOEILAART FTGEMEENTE 

http://bijsluitervangoeddoen.nl/


Gevraagd wordt waarom de sticker Hoeilaart FTGemeente niet gebruikt wordt in de Wereldwinkel. 
Frank Boel, vertegenwoordiger van de Wereldwinkel, zal dit aankaarten op een volgende 
bestuursvergadering.  
 
 
 


