
VERSLAG GROS-VERGADERING VAN 18 MAART 2014 
 
Aanwezig : Rein van Gisteren, Marc D’Haenens, Agnes Van Geyseghem, Carmen De Rudder, Sandra 
Vandebroek, Frank Boel, Maryleen Bockstal en Beatrijs Dhont 
 
Verontschuldigd : Els Uytterhoeven, Anita Vanthillo, Joke Muyldermans en Marie-Paule Bockstal 
 

1. GAST AAN TAFEL : STEPHAN STOUFFS – KAMPALA CHILDREN’S CENTRE 
 
Stephan Stouffs uit Hoeilaart licht het project KAMPALA CHILDREN’S CENTRE toe. Reeds 
verschillende jaren is hij actief betrokken bij een project in Afrika, meer bepaald een kinderdorp in 
Uganda (zie www.kampalachildren.com).  Het project is van Ugandese oorsprong en wordt volledig 
geleid door Ugandese mensen. De bedoeling is een aantal kinderen uit verschillende stammen die 
wees zijn of te weinig bemiddeld, toch degelijk onderwijs te geven. Momenteel is de visie van het 
project enigszins gewijzigd. Waar in het begin eerder aan opvang werd gedaan, gaat de aandacht nu 
vooral naar het geven van onderwijs. Maar het Kampala Children’s Centre blijft wel weeskinderen 
steunen.  
 
Stephan Stouffs is van bij het begin in 2005 als architect betrokken bij dit project. Momenteel zijn er 
gebouwen voor de opvang van weeskinderen en voor de school. In de toekomst wordt gedacht aan 
het bouwen van een klein ziekenhuis. Voor de Oegandese overheid is dit project dat een christelijk-
protestantse achtergrond heeft, een modelproject. 
 
In 2011 organiseerde Stephan Stouffs een concert van Destiny Africa in Hoeilaart. De muziekgroep 
die bestaat uit o.a. kinderen die in het opvangtehuis wonen, bracht ook een bezoek aan een aantal 
scholen uit Hoeilaart en de streek. GROS steunde deze activiteit. In april 2014 staat er opnieuw een 
optreden van Destiny Africa op het programma : 30 april in het GC Felix Sohie. De kinderen brengen 
ook een bezoek aan verschillende scholen in de streek. De opbrengst van het concert zal gebruikt 
worden voor de uitbreiding van de infrastructuur van het Kampala Children’s Centre. 
 
GROS beslist 1000 euro te geven aan Kampala Children’s Centre in de vorm van het betalen van 
facturen voor de organisatie van het concert van Destiny Africa. 
 

2. VERSLAGEN VAN DE VERGADERINGEN VAN 15 JANUARI EN 20 FEBRUARI 2014 

 

  Er worden geen opmerkingen geformuleerd. De verslagen worden goedgekeurd. 
 

3. WERKINGSVERSLAG 2013 
 
Er werden reeds een aantal opmerkingen geformuleerd i.v.m. het ontwerp-werkingsverslag 2013.  
Deze opmerkingen werden verwerkt. Vermits niet iedereen het ontwerp al volledig heeft 
doorgenomen, wordt dit punt nogmaals op de agenda van de volgende vergadering geplaatst.  
 

4. VOORSTEL VAN MUZIEKDOCENTE ELS CUYPERS : ‘THE SINGING VILLAGE’ 
 
Els Cuypers kwam op de vergadering van 20 februari 2014 het concept ‘The Singing Village’ 
voorstellen met de vraag of GROS hieraan medewerking kon verlenen. De reactie van GROS was toen 
dat het project financieel zeer zwaar uitviel. Als antwoord hierop heeft Els een nieuw aanbod 
gedaan. Van GROS wordt nu enkel ondersteuning gevraagd voor de uitkoopsom van de artiesten : 

A.    Uitkoopsom 4 artiesten concert zaterdag: 1500 euro, excl. BTW (indien er een volledige 
infrastructuur aan geluidsversterking, een beamer en theatertechnicus ter beschikking 
gesteld wordt door GC Felix Sohie)  



B.    Indien zijzelf een klanktechnicus incl. materiaal moet inhuren: + 700 euro, excl BTW 
Dus enkel A: 1500 euro. A + B = 2200 euro. 

 
GROS blijft ook nu bij zijn standpunt dat het bijzonder moeilijk gaat zijn om voldoende mensen te 
mobiliseren voor dit project. Koppeling aan het Wereldfeest is niet mogelijk gezien we in het 
verleden geen inkom hebben gevraagd en dat in de toekomst ook niet gaan doen. Gezien de aard van 
het repertoire kadert dit project eerder in ‘cultuur’ dan in ‘ontwikkelingssamenwerking’.  
 
GROS zal aan Els Cuypers voorstellen dat zij eens zou bekijken of zij het project volledig zelf kan 
organiseren. De voorstelling zou dan een avondvullende activiteit kunnen worden die plaats vindt in 
de theaterzaal van het GC Felix Sohie. Het project zou kunnen georganiseerd worden ‘onder de 
auspiciën van Gros en/of Cultuurraad’ waardoor de theaterzaal (zonder technicus) gratis zou kunnen 
gebruikt worden.  
 

5. PARTNERSTEUN 
 
GROS beslist volgende partnersteun uit te betalen : 

- 3500 euro aan Broederlijk Delen 
 

6. COMMUNICATIE 
 
Website  
Geen nieuws te melden. 
 
Nieuwe Hier Hoeilaart 
De communicatieambtenaar geeft in een mail toelichting bij de nieuwe Hier Hoeilaart : 

1. Het is de bedoeling om het gemeentelijk infoblad Hier Hoeilaart te laten evolueren naar 
een ‘magazine’, waarin op bepaalde onderwerpen dieper wordt ingegaan. Vermits dit meer 
voorbereiding zal vergen, wordt Hier Hoeilaart voortaan tweemaandelijks uitgegeven. 
2. Tweede nieuwigheid: de aankondigingen van de (vrijetijds)activiteiten (van de 
verenigingen en van de gemeente) in Hier Hoeilaart worden voortaan gebundeld in de 
rubriek ‘UiT in Hoeilaart’ (voorbeeld bijgevoegd). De agenda op de achterflap blijft 
behouden. 
3. Tussentijds wordt de rubriek ‘UiT in Hoeilaart’ vijf keer per jaar afzonderlijk uitgebracht 
en in alle bussen verspreid. 

 
Folder nieuwe inwoners 
De nieuwe GROS-folder wordt nog lichtjes aangepast. De bedoeling is dat er dan een aantal 
exemplaren gekopieerd wordt om verspreid te worden bij activiteiten zoals de periodieke 
welkomstbijeenkomst voor nieuwe inwoners van Hoeilaart die dan in het gemeentehuis worden 
ontvangen. 
 
Banners 
Rein van Gisteren heeft al een aantal voorstellen van teksten voor banners en/of strandvlaggen 
opgelijst. Deze lijst zal doorgestuurd worden naar alle GROS-leden met de bedoeling op de volgende 
GROS-vergadering daarover een beslissing te nemen. 
 
Promofilm Hoeilaart 
Sinds kort is op de gemeentelijke website een film over Hoeilaart terug te vinden. Deze film biedt een 
overzicht van de belangrijkste aspecten van onze gemeente. Het doelpubliek van deze nieuwe film 
zijn in de eerste plaats nieuwe inwoners. GROS vindt dit een prachtig initiatief om de sterke punten 
van onze gemeente te benadrukken. Jammer genoeg moet GROS vaststellen dat in de film nergens 



vermelding wordt gemaakt van Hoeilaart als FairTradeGemeente. Er zal dan ook een advies gestuurd 
worden naar het CBS met de vraag om de titel van FairTradeGemeente in de toekomst mee te 
nemen in de communicatie naar nieuwe, maar ook huidige inwoners van de gemeente.  
 

7. ADVIES I.V.M. WIJZIGINGEN POLITIEREGLEMENT 
 
GROS bespreekt de wijzigingen in het politiereglement van de gemeenten Overijse en Hoeilaart zoals 
gevraagd door het CBS in een brief van 10 maart 2014. 
 
De vraag werd gesteld om : 

a. Het advies te willen beperken tot deze onderdelen of bepalingen van het politiereglement 
die betrekking hebben op de bevoegdheid van onze raad.  

b. Het advies te willen beperken tot de opgenomen bepalingen en geen aanvullingen, 
schrappingen enz. te willen formuleren.  

 
GROS heeft de volledige bundel die digitaal doorgestuurd werd, nagekeken maar heeft geen artikels 
gevonden die volgens GROS van toepassing zijn op de bevoegdheid van de raad. Verder is GROS van 
oordeel dat de vraag, zoals gesteld in b. het onmogelijk maakt om te adviseren. GROS zal dan ook 
meedelen dat geen advies geformuleerd wordt. 
 

8. TERUGBLIK VOORBIJE ACTIVITEITEN 
 
Dag 4e pijler – 1 maart 
Rein van Gisteren en Anita Vanthillo namen deel aan deze dag in het Vlaams Parlement. Er zijn ruim 
600 vierdepijlerorganisaties bekend: vaak kleinschalige ontwikkelings-VZW’s zoals het Martin De 
Kegelfonds. Omdat een uitgebreid verslag van deze dag al is gepubliceerd op internet volgt hier een 
verwijzing: http://www.4depijler.be/nieuws/item/373-een-fantastische-dag-van-de-4de-pijler  
Belangrijk leerpunt voor Anita en Rein was: langs welke insteek zorg je voor meer aandacht voor het 
zuiden: doen we dat via de traditionele invalshoek van ‘hulp aan zielige mensen elders’ of doen we 
dat  via het ‘frame’ van ‘sociale rechtvaardigheid en eerlijk delen’? Deze laatste benadering zou voor 
minder stereotypering zorgen, zo werd betoogd op de 4epijlerdag. 
 
OKRA-voordracht – 11 maart 
OKRA Hoeilaart organiseerde op 11 maart ll. een voordracht over missiezuster Rosa die meewerkt 
aan een schoolproject in Mbuji-Mayi. Aan de hand van een powerpoint vertelt haar zus Chris over 
Congo in al zijn aspecten en over het schoolproject. Vermits OKRA hiervoor een subsidie vroeg, heeft 
Rein van Gisteren deze activiteit bijgewoond. Ondanks de geringe publieke belangstelling, was het 
een interessante voordracht. Rein heeft ook de gelegenheid aangegrepen om wat uitleg te geven 
over de werking van GROS, wat ook al zeer positief is. 
GROS beslist dan ook de kosten van de voordracht (€ 75 voor het schoolproject) op zich te nemen. 
 
Koffiestop – 14/15 maart 
De koffiestoppen op de wekelijkse vrijdagmarkt en in de bib zijn heel goed verlopen. In totaal werd 
+/- 850 euro ingezameld. 
 
11.11.11-debat in Antwerpen – 17 maart  
Rein is hier naartoe geweest. Het debat vond plaats in De Roma en sloot aan op de 11.11.11-actie 
met de (via photoshop) in Hawaiiaanse kledij uitgedoste voorzitters van politieke partijen. Een 
uitgebreid verslag van het debat tussen 3 partijvoorzitters en 3  waarnemers  is hier te vinden: 
http://www.11.be/organisaties/artikel/detail/verslag_11_debat_belgie_geen_eiland_deel_1,115253  
 

9. VOORUITBLIK KOMENDE ACTIVITEITEN 

http://www.4depijler.be/nieuws/item/373-een-fantastische-dag-van-de-4de-pijler


 
Solidaire Maaltijd Broederlijk delen – 6 april 
Op het menu : recepten uit Senegal. 
 
Bankenbijeenkomst – 6 mei 
GROS-Hoeilaart wil dinsdagavond 6 mei 2014 om 20 uur [aankondiging onder voorbehoud] een 
informatieve avond organiseren in de cafetaria van het GC Felix Sohie over fair bankieren, liefst 
samen met zoveel mogelijk andere Hoeilaartse organisaties. 
Rein van Gisteren heeft een ontwerp-uitnodiging voor de verenigingen gemaakt. Het is vooral 
belangrijk dat daaruit duidelijk blijkt voor wie deze avond bedoeld is en in welke mate de 
verenigingen willen meewerken. Van zodra we antwoord hebben van de verenigingen, zal de 
organisatie van deze avond verder uitgewerkt worden. 
 
Meifeesten 
Op zondag 11 mei treedt LOS CALLEJEROS op in het Jan van Ruusbroecpark in het kader van de 
Meifeesten. Los Callejeros serveert een muzikale reis doorheen de wereld. Hun muziek valt niet te 
klasseren onder één genre. Het is een samensmelting van reggae, cumbia, salsa, gipsy en ska. Met 
unieke instrumenten bespelen ze ieder publiek. GROS zal naar jaarlijkse gewoonte de kosten voor het 
concert van deze groep op zich nemen. 
 

10. VAN HIER TOT GINDER 
 
Nieuwsbrief 2014, 1 is volledig samengesteld en zal verdeeld worden in de Hoeilaartse 
brievenbussen in de week van 24 maart. 
Algemeen thema : Broederlijk Delen – campagne 2014. 
 

11. HOEILAART FAIRTRADEGEMEENTE 
 
De milieuambtenaar en de GROS-secretaris hebben samengezeten i.v.m. de werkgroep 
aankoopbeleid die zal opgericht worden conform de beslissing van de gemeenteraad van 25 maart 
2013. Volgende bedenkingen werden gemaakt : 

- Waarschijnlijk brengt dat heel veel werk met zich mee : bekijken van lastenboeken en 
bestekken, controle op de werkelijke aankoop enz. 

- De ambtenaren vrezen een beetje dat sommige mensen de reflex niet hebben om duurzame 
of bio- of fairtradeproducten aan te kopen. Er zal dus heel sterk aan sensibilisering bij het 
gemeentepersoneel moeten gedaan worden. 
 

Deze opmerkingen zullen verder besproken worden met de bevoegde schepenen. 
 

12. VARIA 
 

Zuidpoll 
Naar aanloop van de verkiezingen van 25 mei 2014 heeft Oxfam de website www.fairtradeday.be 
gelanceerd. Een onderdeel hiervan is de Zuidpoll – Zet ook het Zuiden op de politieke agenda! De 
ondertekenaars vragen hierbij aandacht van de politici voor het Zuiden. De bedoeling is zoveel 
mogelijk deelnames te verzamelen door b.v. een stemhokje te maken en daarmee naar de 
gemeenteraad te gaan. Of picknicks, ontbijten, spaghettifestijnen te organiseren waarop ook lokale 
politici uitgenodigd worden. 
Wereldwinkel Hoeilaart bekijkt de mogelijkheid om o.a. op 10 mei (FairTradeDay) met een stemhokje 
op de Meifeesten te staan en zo handtekeningen te verzamelen. GROS is bereid steun te verlenen 
aan dit initiatief. 
 

http://www.fairtradeday.be/

