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1. GAST AAN TAFEL : Lena VAN DER BRUGGEN – G3W  
 
GROS verleende noodhulp aan de Filipijnen via de ngo GENEESKUNDE VOOR DE DERDE WERELD – 
G3W. Lena Van der Bruggen die werkt voor deze ngo, geeft toelichting over de werking van G3W. 
 
Geneeskunde voor de Derde Wereld is een Belgische ngo die ontstaan is vanuit de overtuiging dat 
elke mens recht heeft op gezondheid : een dokter, een ziekenhuis, betaalbare geneesmiddelen, 
goede leefomstandigheden, een job en een inkomen. Daarom ondersteunen zij de uitbouw van 
sociale bewegingen in het Zuiden die strijden voor het recht op gezondheid. In de Filippijnen, 
Palestina, de Democratische Republiek Congo, Cuba, Laos en elders helpen zij hun partners met raad 
en daad om sterke organisaties uit te bouwen en bepaalde acties te ondernemen ook b.v. rond 
huisvuilophaling. Ze ondersteunen hen ook financieel via de fondsen en giften die g3w in België 
verwerft. Daarnaast steunen ze ook hun politieke strijd door activiteiten in België en door 
internationale netwerking o.a. in de wereldwijde People's Health Movement. Met een aantal 
partners hebben zij al een lange samenwerking. 

De expertise die zij zo opbouwen stellen ze in het Noorden ten dienste van de beweging voor 
internationale solidariteit. In het Noorden willen ze zo, samen met de sociale bewegingen, mensen 
mobiliseren om het Belgische en Europese beleid om te buigen tegen uitbuiting en onderdrukking, 
ten gunste van het recht op gezondheid in het Zuiden.  
 
G3W werkt aan een beleid op lange termijn. Vooruitgang gebeurt in kleine stappen. De ngo wordt 
ook streng gecontroleerd door de overheid. (Federale, Vlaamse, Waalse alsmede EU) 
 
G3W biedt ook stageplaatsen aan in het Zuiden en vormingscursussen voor geïnteresseerden.  
 
Voor meer informatie : www.g3w.be. 
 

2. VERSLAG VERGADERING VAN 10 DECEMBER 2013. GOEDKEURING 
 
Er worden geen opmerkingen geformuleerd. Het verslag wordt goedgekeurd. 
 

3. PARTNERSTEUN – NOODHULP 
 
GROS stortte € 1500 noodhulp voor Syrië. In december 2013 deden de Verenigde Naties een 
dringende oproep aan de internationale gemeenschap om hulp te bieden aan de slachtoffers van 
deze humanitaire crisis. Het geld uit Hoeilaart is overgemaakt aan de UNHCR - de VN-
vluchtelingenorganisatie  - die in oktober 2013 nog meewerkte aan een presentatie over 
vluchtelingen tijdens het Wereldfeest in het GC Felix Sohie in Hoeilaart. De VN zal het geld besteden 
voor Syriërs die met hun kinderen naar buurlanden als Libanon en Turkije zijn gevlucht en voor 
Syrische ontheemden die zich nog in eigen land bevinden. Velen van hen zijn nu dakloos of hebben te 
weinig te eten. Hun aantal stijgt nog steeds. 

http://www.g3w.be/


 
GROS steunde ook financieel het project van de Academie Podiumkunsten Overijse ten voordele van 
de Filipijnen. Op zondag 12 januari 2014 zongen, speelden en spraken de kinderen voor de partners 
van Geneeskunde voor de Derde Wereld. APKO en de taartbakkende ouders kunnen omzien naar 
een supergeslaagd benefietconcert met een uitverkochte zaal en vele, vele vrijwilligers. Een aantal 
GROS-leden hielp mee met de organisatie van het concert. De samenwerking tussen GROS en APKO 
is zeker voor herhaling vatbaar. 
 

4. WEBSITE 
 
Alle verenigingen die aangesloten zijn bij GROS, worden vermeld op www.hoeilaart.be. Er wordt van 
elke vereniging info gegeven met foto en link. 
 

5. TERUGBLIK OP DE VOORBIJE ACTIVITEITEN 
 
Music for Life 
Concert met Leki – 14 december 2013 – ten voordele van vzw Creola en vzw Nanda 
GROS nam een aantal onkosten op zich ten bedrage van € 1500. Een aantal GROS-leden woonde het 
concert bij. De opkomst was geen groot succes, er was heel weinig publiek van Hoeilaart. Blijkbaar 
was de promotie niet goed uitgewerkt. 
 
Impore 
Joke Muyldermans verkocht producten – geschenkjes uit Rwanda ten voordele van Impore. GROS 
verleende ook hier een financiële bijdrage van € 1500. Joke vond de informatie die verstrekt werd, 
wel leuk. Ze vraagt zich evenwel af wat de meerwaarde van deze actie was. Er was ook heel wat 
administratie aan verbonden. 
 

6. VOORUITBLIK OP DE KOMENDE ACTIVITEITEN 
 

 Els Cuypers, een muziekdocente uit Hoeilaart, wil een concept uitwerken dat eventueel kan 
kaderen in een volgend GROS-Wereldfeest. We nodigen haar uit als Gast aan Tafel op een 
volgende vergadering.  

 We denken na of we in 2014 opnieuw een Wereldfeest zouden organiseren. Mogelijke 
datum: 11 oktober, samen met Tweedehandsbeurs van de Gezinsbond en de Verwendag van 
de bib. Eventueel met medewerking van APKO.  

 WW-Hoeilaart organiseert op donderdag 27 februari 2014 een infoavond ‘Alle kaarten op 
tafel’. Oxfam Wereldwinkels is synoniem van Fair Trade. Eerlijke handel is dé manier om het 
lot van miljoenen kleine boeren te verbeteren. Fair Trade is een tegenmacht voor de 
onrechtvaardige handelsmechanismen die verhinderen dat kleine boeren in de Derde Wereld 
kunnen groeien. Een klein aantal westerse bedrijven bepalen de spelregels van de 
wereldhandel in landbouwproducten … Hoe werken die onrechtvaardige mechanismen? Kan 
Fair Trade een alternatief bieden? Alle GROS-leden zijn uitgenodigd op de infoavond. 

 VVSG organiseert een infosessie 'De interculturele dialoog' op dinsdag 11 februari in De 
Kriekelaar,Gallaitstraat 86, 1030 Brussel. 

 Op zaterdag 1 maart 2014 wordt in het Vlaams Parlement de Dag van de 4e pijler 
georganiseerd. Alle Vlaamse 4de pijlerorganisaties worden uitgenodigd op deze infodag van 
de particuliere ontwikkelingssamenwerking met paneldebat en workshops. 

 
7. NIEUWSBRIEF VAN HIER TOT GINDER 

 

http://www.hoeilaart.be/


Op 19 februari komt de redactieraad bijeen voor de samenstelling van de nieuwsbrief Van Hier tot 
Ginder, 2014, nr. 1. Algemeen thema : Broederlijk Delen – campagne 2014. 
 

8. HOEILAART FAIRTRADEGEMEENTE 
 
Op 6 februari 2014 wordt een infoavond georganiseerd in Leuven over de nieuwe campagne ‘5 
sterren’. Een gemeente die de titel ‘FairTradeGemeente’ behaald heeft, komt in aanmerking om een 
‘5 sterren-FairTradeGemeente’ te worden. De overkoepelende doelstelling van dit sterrensysteem is: 
het engageren van de bevolking voor Fair Trade. Meer info volgt. 
 

9. OVERZICHT VERANTWOORDELIJKHEDEN 
 
Anita Vanthiilo gaat eind januari 2014 naar de Hoeilaartse basisscholen om een aantal zaken te 
bespreken. 
 
  


