
VERSLAG GROS-VERGADERING VAN 20 MEI 2014  
 
Aanwezig : Rein van Gisteren, Frank Boel, Agnes Van Geyseghem, Maryleen Bockstal, Anita 
Vanthillo, Joke Muyldermans, Beatrijs Dhont en Chantal Poellaer 
 
Verontschuldigd : Carmen De Rudder, Sandra Vandebroek en Els Uytterhoeven 
 
 

1. GAST AAN TAFEL : CHANTAL POELLAER ORGANISEERT ACTIES VOOR FILIPPIJNSE KINDEREN 
 
Chantal Poellaer uit Hoeilaart is al enkele jaren bezig met het inzamelen van kleding en schoenen 
voor Filippijnse straatkinderen. Maandelijks verstuurt zij een aantal dozen die daar beheerd worden 
door de familie van haar schoondochter. Chantal financiert zelf het transport. Zij heeft vorig jaar een 
kerstmaaltijd bereid voor een aantal kinderen en wil dat ook dit jaar doen. De ingrediënten voor de 
maaltijd worden ter plaatse gekocht. 
 
Chantal wil nog volgende projecten uitwerken : 

- Uitbouw van een speelterreintje in het najaar 2014. Chantal en familie gaan hier in België 
speeltuigen aankopen. Het is de bedoeling dat zij die speeltuigen daar op de Filippijnen stevig 
verankeren. 

- Bouw van een afdak waar de kinderen kunnen schuilen voor de regen. 
- Bouw van een wasplaats en waterpomp. Op die manier kan aan de straatkinderen een betere 

hygiëne aangeleerd worden. 
 
Via Hier Hoeilaart en De Serrist doet zij af en toe een oproep om materiaal in te zamelen. Soms krijgt 
zij ook financiële giften. 
 
Chantal werkt alleen aan haar project. Zij heeft geen contact met andere vierdepijlerorganisaties.  
GROS raadt aan toch even na te gaan of samenwerking met ngo’s of vierdepijlerorganisaties mogelijk 
is. 
 
GROS zal alleszins o.a. via de nieuwsbrief Van Hier tot Ginder promotie maken voor het initiatief. In 
die nieuwsbrief zal ook een verslag opgenomen worden van de werkzaamheden aan het 
speelpleintje. GROS is ook bereid een deel van de kosten hiervan op zich te nemen. Daarover zullen 
met Chantal verdere afspraken gemaakt worden. 
 

2. VERSLAG VERGADERING VAN 16 APRIL 2014  
 
Er worden geen opmerkingen geformuleerd. Het verslag wordt goedgekeurd. 
 

3. PARTNERSTEUN – NOODHULP 
 
GROS beslist noodhulp te geven via UNHCR : 

- € 750 aan de Centraal-Afrikaanse Republiek. Sinds maart 2013 is het geweld in de Centraal 
Afrikaanse Republiek opgelaaid. Er is een bloedige strijd gaande tussen de rebellen en de 
milities, met desastreuze gevolgen voor de lokale bevolking. Naar schatting zijn er zo'n 1,3 
miljoen mensen die directe humanitaire hulp nodig hebben. Veel mensen zijn op zoek naar 
onderdak, voedsel en water. 

- € 750 aan Zuid-Soedan. In Zuid-Soedan woedt sinds december vorig jaar een hevige 
stammenstrijd. Steeds meer mensen slaan op de vlucht voor het geweld. 
 

 



Er zal ook nagegaan worden of en op welke manier noodhulp kan gegeven worden aan Congolese 
vluchtelingen in Rwanda. 
 

4. REACTIE VAN HET CBS OP ADVIEZEN VAN GROS 
 
Het CBS stuurde een brief naar GROS met dank voor het uitgebrachte advies i.v.m. de wijzigingen aan 
het politiereglement. GROS werd in een tweede brief op de hoogte gebracht van de goedkeuring van 
dit nieuwe politiereglement door de Hoeilaartse gemeenteraad. 
 

5. TERUGBLIK VOORBIJE ACTIVITEITEN 
 
Destiny Africa op 30 april 
Trok heel veel publiek. Vooral dan kinderen uit de scholen waar het koor op bezoek was geweest. 
 
Meifeesten van 9 tot 11 mei en Zuidpoll 
De Meifeesten waren ondanks het slechte weer toch een succes. Op sommige standen werden 
Fairtradeproducten verkocht. De groep die GROS financierde, Los Callejeros, was heel goed. Voor de 
volgende jaren moeten we zoeken naar een groep die nog meer aanleunt bij de visie van GROS. Dit, 
in een poging om toch meer informatie te kunnen verstrekken aan het bezoekerspubliek. 
De Wereldwinkel organiseerde ook de Zuidpoll. Politici werden opgeroepen om het Zuiden op de 
politieke agenda te plaatsen. 140 mensen ondertekenden de petitie in Hoeilaart wat een zeer goed 
resultaat was. 
 
OKRA-bijeenkomst op 13 mei 
Op vraag van de voorzitter van OKRA-Hoeilaart, Paul Vanloo, is GROS-voorzitter Rein van Gisteren op 
bezoek geweest bij de OKRA-bijeenkomst op 13 mei. Er waren circa 16 toeschouwers en er was veel 
interesse voor het thema : ontwikkelingssamenwerking de werking van GROS-Hoeilaart.  
 

6. VOORUITBLIK KOMENDE ACTIVITEITEN 
 
Hoeilaart Zomert op 27 juli 
GROS zal meewerken aan de activiteit op 27 juli in het kader van Hoeilaart Zomert. Een Senegalese 
groep komt dan optreden. Meer informatie volgt. 
 
Wereldfeest 2014 op 11 oktober  
Voorstel van thema : Coöperatief Werken 
Voorstel van programma : 

- Voormiddag : Repaircafé + Tweedehandsbeurs van de Gezinsbond 
- Namiddag : workshops voor kinderen. De bedoeling is dat deze workshops nauwer aansluiten 

bij de doelstellingen van GROS. Het is ook belangrijk dat de jeugdbewegingen nauwer 
betrokken worden bij deze activiteiten. Zij moeten dan ook vlugger gecontacteerd worden. 

- Avond : Talkshow met Hanne Decoutere met als thema o.a. coöperatief bankieren. 
 
Iedereen denkt na over een verdere uitwerking van het programma. 
 

7. HOEILAART FAIRTRADEGEMEENTE 
 
Er zou een nieuwe dynamiek moeten komen in de Trekkersgroep Hoeilaart FairTradeGemeente : 

- De website moet dringend bijgewerkt worden. 
- De groenteverkoop van het serreproject Kelleveld loopt wat mank. 



Kortom, het zou goed zijn als er een paar nieuwe mensen de Trekkersgroep komen versterken. 
Daarom zal een oproep gedaan worden via www.hoeilaart.be en de lokale pers. Alle 
geïnteresseerden worden uitgenodigd op een vergadering op woensdag 11 juni om 20 uur.  
 
 
 
 
 
Rein VAN GISTEREN       Beatrijs DHONT 
Voorzitter        Secretaris 
 
 

http://www.hoeilaart.be/

