
VERSLAG GROS-VERGADERING VAN 27 AUGUSTUS 2014 
 
Aanwezig : Rein van Gisteren, Maryleen Bockstal, Sandra Vandebroek, Frank Boel, Anita Vanthillo, 
Agnes Van Gheyseghem, Carmen De Rudder, Elke Van Thielen en Beatrijs Dhont 
 
Verontschuldigd : Els Uytterhoeven en Joke Muyldermans 
 
Elke Van Thielen heeft zich spontaan aangemeld om het Repair Café tijdens het Wereldfeest op 11 
oktober 2014 te helpen organiseren. 
 

1. GOEDKEURING VERSLAG VERGADERING VAN 19 JUNI 2014 
 
Er worden geen opmerkingen geformuleerd. Het verslag wordt goedgekeurd. 
In juli 2014 is er – na overleg met alle GROS-leden - € 750 noodhulp aan Gaza gestort via G3W. Er 
werd hierover ook een persbericht opgesteld. 
 
Op 28 augustus 2014 is een overleg van de adviesraden gepland. Verslag volgt op een volgende 
GROS-vergadering. 
 

2. PARTNERSTEUN  
 
Chantal Poellaer was enige maanden terug de Gast aan Tafel. Zij zamelt klederen en speelgoed in 
voor Filipijnse straatkinderen. Zij wil in de eindejaarsperiode een speelpleintje opbouwen in de 
Filipijnen. GROS beslist een aantal facturen voor de aankoop van materialen voor dit speelpleintje 
ten laste te nemen met een maximum van € 700. 
 

3. REDACTIE NIEUWSBRIEF VAN HIER TOT GINDER 
 
De redactieraad vergaderde op donderdag 21 augustus 2014 voor de samenstelling van de volgende 
nieuwsbrieven : 

- Nummer naar aanleiding van het GROS-Wereldfeest op 11 oktober. Deze nieuwsbrief wordt 
samen met Uit in Hoeilaart van begin oktober uitgegeven. 

- Novembernummer met o.a. info over de 11.11.11-campagne. 
 

4. ORGANISATIE WERELDFEEST 
 
Het Wereldfeest is gespreid over twee dagen. 
 
Vrijdag 10 oktober – 20 uur – theaterzaal GC Felix Sohie 
Coöperaties. Hoe heroveren we de economie? Lezing door Dirk Barrez 
Dirk Barrez was ruim twintig jaar tv-journalist en reportagemaker voor de VRT.  Op 10 oktober 
komt hij ons zijn nieuwste boek voorstellen: Coöperaties. Hoe heroveren we de economie? 
Coöperatieve bedrijven leven opvallend langer dan klassieke bedrijven, zorgen voor zekerder werk, 
verdelen beter de welvaart, stimuleren beter de lokale economie en laten de burgers zelf beslissen 
over hoe ze de samenleving en de economie willen organiseren. Een samenleving die zich 
coöperaties ontzegt, lijkt wel goed gek. 
I.s.m.  5 voor 12 
 
Zaterdag 11 oktober – vanaf 10 uur – GC Felix Sohie 
Repair Café : Rein van Gisteren, Anita Vanthillo en Elke Van Thielen zijn verantwoordelijk voor de 
organisatie en promotie. Er is al heel wat belangstelling om mee te werken. 
 



FairTrademarkt : dit jaar enkel Hoeilaartse handelszaken die FT-producten verkopen. Anita Vanthillo 
is verantwoordelijk voor de organisatie. 
 
Tweedehandsbeurs Gezinsbond. 
 
Vanaf 14 uur 
Muzikaal poppen- en verteltheater met Theater Hutsepot.  
Voor 4 tot 8-jarigen : Van Hoedjes en Kalfjes 
De hoeden maken de man. Daarom trekt de hoedenmaker rond van huis naar huis, van dorp naar 
dorp. Iedereen zijn eigenheid, iedereen zijn hoed. Voor de hoedenmaker is iedereen gelijk en toch 
verschillend. De hoedenmaker gaat met iedereen op stap, geen probleem is te groot. Op ieder hoofd 
past een hoed.  
 
Voor 8 tot 12-jarigen : Sproetenkop 
Max vindt de oplossing voor zijn pestprobleem : vertrouwen en vooral zelfvertrouwen. We reizen in 
zijn hoofd mee naar Ghana en Ivoorkust en gek genoeg hebben de cacaoboeren ook daar hetzelfde 
vertrouwen nodig om tot een menswaardig bestaan te komen.  
 
Vanaf 20 uur  
Talkshow met Hanne Decoutere over ‘Coöperaties’. 
Nadien Wereldcafé. 
 
In de komende weken zal het programma verder uitgewerkt worden. 
 

5. GSM –INZAMELACTIE VOOR BELBOS 
 
Curieus vzw zamelt GSM-toestellen in voor Belbos. Met de opbrengst van het project wordt in elke 
provincie een bos aangeplant. In totaal kan er jaarlijks 5 hectare bos worden aangeplant dankzij deze 
actie. Voor elke ingezamelde GSM krijgt Curieus 1 euro van Umicore, die de toestellen op een schone 
manier recycleert. Dat is meteen ook de kostprijs van het aanplanten van één boom. 
 
Oorspronkelijk was GROS geïnteresseerd om mee te werken aan deze actie. Nu een medewerker van 
Curieus vzw meer informatie heeft gegeven, heeft GROS toch een aantal bedenkingen : 

- Samenwerking met Umicore past niet in de visie van GROS i.v.m. 
ontwikkelingssamenwerkingsbeleid – gezien de slechte reputatie van dit bedrijf. 

- Umicore geeft € 1 per ingezamelde gsm. Een aantal GROS-leden heeft op internet eens 
nagekeken hoeveel voor een gsm gegeven wordt. € 1 is zeer weinig. GROS vreest dat een 
groot deel van de verkoop naar Umicore vloeit en niet naar het goede doel. 

 
GROS zal dan ook niet meewerken aan dit project maar informeren of inzamelen van GSM’s voor 
Amnesty International wel weer kan. 
 
 
 


