
VERSLAG GROS-VERGADERING VAN 23 SEPTEMBER 2014  
 
Aanwezig : Rein van Gisteren, Anita Vanthillo, Agnes Van Geyseghem, Marc D’Haenens, Joke 
Muyldermans, Maryleen Bockstal, Frank Boel, Sandra Vandebroek en Beatrijs Dhont 
Luk Cannoodt voor Impore 
 
Verontschuldigd :  Els Uytterhoeven 
 

1. GAST AAN TAFEL : LUK CANNOODT – IMPORE 
 
Impore is een project van de ngo Umubano Bisa die de samenwerking tussen Vlaanderen en Rwanda 
wil stimuleren, met het oog op duurzame ontwikkeling.  

Het project heeft tot doel bij te dragen tot het bereiken van twee millenniumdoelstellingen (MDG’s) 
tegen 2015 in Rwanda door middel van een duurzame intense samenwerking inzake 
basisgezondheidszorg en opleidingsprogramma’s met geïnteresseerde Vlaamse onderwijsinstellingen 
en Vlaamse organisaties die actief zijn in de moeder- en kindzorg en/of in de 
ontwikkelingssamenwerking. 

Het project wordt onder meer gedragen door LUMOS (Leuvense Universitaire Medische 
Ontwikkelingssamenwerking en Solidariteit, vertegenwoordigd door prof Cannoodt) en door de VLOV 
(Vlaamse Organisatie van Vroedvrouwen, waar Joke representant van is). De hogervermelde 
“MDG’s” zijn: 

 MDG 4. Het sterftecijfer van kinderen < vijf jaar moet in 2015 in ieder ontwikkelingsland met 
min. twee derde zijn teruggebracht ten opzichte van 1990. 

 MDG 5. De moedersterfte moet in 2015 met min. driekwart zijn teruggebracht ten opzichte 
van 1990. 

Enkele jaren geleden werd een tehuis ingericht voor tijdelijke opvang van zuigelingen die niet 
opgevoed kunnen worden door hun moeder : Chez Marraine. Er wordt nog steeds gezocht naar 
middelen om de infrastructuur en de werking van dit centrum te verbeteren. Momenteel bedraagt 
de kostprijs voor het verzorgen van 10 kinderen 7000 euro per jaar. 

GROS heeft al een aantal jaren partnersteun verleend aan dit project. Impore nam vorig jaar deel aan 
de actie MUSIC FOR LIFE van Studio Brussel. Uiteindelijk bleek dit veel werk te zijn voor weinig 
resultaat en weinig sensibilisering. Er wordt nog bekeken of dit jaar ook meegewerkt wordt aan 
Music for Life. 

Meer informatie: 
www.umubano.be 
chezmarraine.wordpress.com/over/impore/ 
zie ook bijlage 
 

2. VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN 27 AUGUSTUS 2014. GOEDKEURING 
 
Er worden geen opmerkingen geformuleerd. Het verslag wordt goedgekeurd. 
 

3. PARTNERSTEUN – NOODHULP 
 

http://en.wikipedia.org/wiki/Millennium_Development_Goals
http://www.umubano.be/


Twee maand geleden deden de verantwoordelijken van de VZW Martin De Kegel in Sri Lanka, een 
oproep om steun te geven aan de noodlijdenden in de streek rond Anuradhapura en Pollonaruwa. 
Ten gevolge van de klimaatsverandering heeft het in die streken gedurende een gans jaar niet 
geregend. 2 000 000 mensen zitten zonder drinkwater, hebben geen rijstoogst (dit is een streek waar 
veel rijst verbouwd wordt) en zitten in een uitzichtloze situatie. De regering voorziet af en toe in 
drinkwater door watercontainers naar de dorpen te brengen, maar de mensen hebben zelfs geen 
vaten en recipiënten om het water in op te slaan. vzw Martin De Kegel heeft geld gestuurd om voor 
een 100-tal gezinnen watervaten aan te kopen en wat droge voeding om alvast voor enkelen de 
grootste nood te lenigen. 
Maar deze situatie zal waarschijnlijk nog verder duren, en steeds meer voorkomen. Daarom werd het 
plan opgevat om in enkele dorpen waterputten te bouwen. Dit kan niet zo maar: er moeten 
bodemonderzoeken gedaan worden, vergunningen afgeleverd worden, onderhandelingen gevoerd 
worden. Dit alles is volop aan de gang. De bouw van een waterput wordt geschat op 2000 euro. 
GROS beslist de bouw van 2 waterputten te bekostigen. 
 
Er wordt ook bekeken of er noodhulp kan gegeven worden via Artsen zonder Grenzen voor het 
bestrijden van het Ebolavirus. 
 Indien dit het geval is, zal 750 euro gestort worden aan de organisatie. 
 

4. BESPREKING GROS-ADVIES I.V.M. MEERJARENPLANNING EN HOEILAART 
FAIRTRADEGEMEENTE 

 
De voorzitter maakte een ontwerp-advies naar het CBS i.v.m. de meerjarenplanning en Hoeilaart 
FairTradeGemeente. Er worden nog enkele wijzigingen aangebracht. Het advies zal verstuurd worden 
naar het CBS (zie bijlage). 
 

5. COMMUNICATIE 
 
Het novembernummer van de GROS-nieuwsbrief Van Hier tot Ginder zal vooral aandacht besteden 
aan de 11.11.11-campagne. De nieuwsbrief wordt eind oktober verdeeld in de Hoeilaartse 
brievenbussen. 
 

6. TERUGBLIK VOORBIJE ACTIVITEITEN 
 
Overlegvergadering van de Hoeilaartse adviesraden (28/8) 
Op de overlegvergadering van de Hoeilaartse adviesraden werden volgende afspraken gemaakt : 

- Er wordt een sjabloon opgemaakt voor de adviezen van de raden naar het CBS. 
- Het CBS zal gevraagd worden om jaarlijks in het najaar de belangrijkste projecten voor het 

komende jaar toe te lichten aan de adviesraden. 
- De adviesraden sturen elkaar uitnodigingen + agenda’s + verslagen door. 

 
Fairtrade-dag in Oudenaarde (7/9) 
Een afvaardiging van GROS-Hoeilaart was aanwezig op 7 september 2014 in Oudenaarde. Daar werd 
de titel van 154e FTGemeente uitgereikt aan Oudenaarde. Daarmee is meer dan de helft van de 
Vlaamse gemeenten een FTGemeente. 
 
Recyclagebekers van G3W (20/9) 
Op voorstel van GROS werkte Rein van Gisteren een tweetal jaren geleden een plan uit om bij grote 
gemeentelijke activiteiten (zoals Meifeesten – Druivenfestival) drank te schenken in recyclagebekers. 
Dit plan werd nog niet toegepast in Hoeilaart maar wel op Manifiesta door G3W. Manifiesta, feest 
van de Solidariteit, georganiseerd door Geneeskunde voor het Volk en Solidair, vond plaats op 20 
september 2014 in Bredene. De reacties op het systeem van recyclagebekers waren zeer positief: 



veel minder plasticafval op het festivalterrein en ruim 3.600 lege, herbruikbare statiegeldbekers zijn 
geschonken aan Geneeskunde voor de 3e Wereld die ze laat reinigen voor volgende jaren. 
 

7. VOORUITBLIK KOMENDE ACTIVITEITEN 
 
Opening vernieuwde Wereldwinkel (4/10) 
Op zaterdag 4 oktober is er de officiële opening van de vernieuwde Wereldwinkel. Om 11 uur is er 
receptie, vanaf 12 uur is er muziek en kinderanimatie. 
 
Wereldfeest (10 + 11/10) 
Programma : 
Vrijdag 10/10 – 20 uur  
Voordracht van Dirk Barrez over coöperaties. Organisatie : 5 voor 12 
Zaterdag 11/10 
10-14u - Repair Café + Fairtrademarkt 
                Ook 2de-handsbeurs voor kleding en speelgoed / Gezinsbond 
11u – Verwendag in de bib 
                Met o.a. Book Repair Café 
14u – Poppen- en verteltheater : Over hoedjes en kalfjes (4-8j) met Theater Hutsepot 
16u – Poppen- en verteltheater : Sproetenkop (8-12j) met Theater Hutsepot 
20u - Wereldtalkshow met Hanne Decoutere en Myster & Sabadola Band 
                Met interessante getuigenissen over coöperatie 
22u - Wereldcafé met Giant Tree 
 
Ontvangst nieuwe inwoners (12/10) 
Agnes Van Geyseghem en Rein van Gisteren proberen GROS te vertegenwoordigen op de ontvangst 
van de nieuwe inwoners en informatie te verstrekken over de werking van de adviesraad. 
 

8. HOEILAART FAIRTRADEGEMEENTE 
 
Er is een evaluatievergadering gepland tussen 3WPlus en Wereldwinkel Hoeilaart op 9 oktober 2014 
i.v.m. de verkoop van groenten die in de serren van de Kelleveldsite geteeld worden en daarna 
verkocht in de Wereldwinkel. Meer informatie hierover volgt. 
 

9. VARIA 
 
De tooguitbating door GROS van Hoeilaart Zomert! op zondag 27 juli 2014 bracht een 120 euro op. 
Iedereen gaat akkoord met het schenken van deze som in het koffertje (met de opbrengst van het 
Repair Café) dat aan het einde van het Wereldfeest wordt aangeboden aan G3W. 


