
VERSLAG GROS-VERGADERING VAN 27 NOVEMBER 2014 
 
Aanwezig : Rein van Gisteren, Carmen De Rudder, Maryleen Bockstal, Elke Van Thielen, Joke 
Muyldermans, Frank Boel, Marc D’Haenens en Beatrijs Dhont 
Lucie en Stephan Corynen-Deckx voor Les Cajoutiers 
 
Verontschuldigd : Anita Vanthillo, Agnes Van Geyseghem en Sandra Vandebroek 
 

1. GAST AAN TAFEL : STEPHAN EN LUCIE CORYNEN-DECKX - LES CAJOUTIERS 
 
GROS steunt al enkele jaren het project Les Cajoutiers, opgestart door Sophie Corynen uit Tervuren. 
De ouders van Sophie, Stephan en Lucie Corynen-Deckx, brengen verslag uit over de stand van zaken 
van het project. 
 
Les Cajoutiers is een vereniging die arme kinderen uit noodlijdende families in Senegal een kans geeft 
voor scholing, voor betere levensomstandigheden en voor andere noodzakelijke schoolactiviteiten. 
Dank zij een systeem van peters, meters en sponsors, heeft het project door de recente jaren heen 
een gestadige en internationale groei gekend vanuit België, Frankrijk en andere Europese landen, 
evenals vanuit Australië en de VS. 
 
Recente ontwikkelingen : 

- Onderwijs en medische hulp aan slechthorende kinderen 
- Opzetten van een bibliotheek waardoor kinderen aangezet worden tot lezen 
- Betere communicatie via internet met de peters/meters 
- Permanente aanwezigheid van verpleegster op school 
- Installatie van een biogasinstallatie door de Universiteit Hasselt 
- Elke klas heeft een eigen groentetuin 
- Dagelijks warme maaltijden voor de leerlingen 
- Bussen halen de kinderen dagelijks op 
- Momenteel 630 leerlingen en 450 peters/meters. 

 
Verdere info : www.lescajoutiers.com 
 
GROS beslist ook in 2014 5 peterschappen te sponsoren. De Jeugdraad wil in 2015 opnieuw een 
zoektocht organiseren voor een goed doel. GROS zal voorstellen om Les Cajoutiers met de opbrengst 
van de zoektocht te steunen. 
 

2. VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN 20 OKTOBER 2014. GOEDKEURING 
 
Er worden geen opmerkingen geformuleerd. Het verslag wordt goedgekeurd. 
 

3. PARTNERSTEUN-NOODHULP 
 
De voorzitter maakt werk van een tekst waarin criteria voor het verlenen van partnersteun en 
noodhulp door GROS uitgewerkt zijn. Op een volgende vergadering zal deze tekst besproken worden. 
 
GROS beslist ook € 10 000 partnersteun te verlenen aan 11.11.11. 
 

4. OVERZICHT VAN ADVIEZEN AAN HET CBS EN FEEDBACK 
 

http://www.lescajoutiers.com/


GROS neemt kennis van de afsprakennota tussen het gemeentebestuur en de adviesraden. Deze 
nota is een resultaat van de bevraging van de adviesraden door De Wakkere Burger. 
 
Ondertussen is ook meegedeeld dat de richtlijnen i.v.m. het gemeentelijk alcoholbeleid van kracht 
zijn en zullen toegepast worden tijdens de kerstmarkt 2014. 
 
GROS wacht nog op het antwoord van het CBS i.v.m. het advies inzake het gemeentelijk FairTrade-
beleid. 
 

5. COMMUNICATIE 
 
In maart wordt het volgende nummer van VAN HIER TOT GINDER uitgegeven. Thema : Broederlijk 
Delen campagne 2015. De redactieraad voor dit nummer is gepland op 22 januari 2015. 
 

6. TERUGBLIK VOORBIJE ACTIVITEITEN 
 
Evaluatievergadering Repair Café – 28 oktober 2014 
De medewerkers aan het Repair Café op 11 oktober 2014 vonden de eerste editie zeer geslaagd. Zij 
willen er zeker mee doorgaan. De nieuwe Hoeilaartse vereniging ‘Samen Voor’ zal het initiatief 
overnemen. Datum van 2e editie : zaterdag 21 februari 2015 van 9-14 uur in het GC Felix Sohie. 
 
Hoeilaartse 11.11.11-campagne – 7 tot 10 november 2014 
Vermits de quiz en de brunch doorgingen in een nieuwe locatie (GC Felix Sohie), waren er wat 
aanpassingsproblemen. Maar beide activiteiten waren een zeer groot succes. Zeker voor herhaling 
vatbaar. Er moet wel dringend werk gemaakt worden van het zoeken naar nieuwe vrijwilligers. In de 
volgende GROS-nieuwsbrief zal een oproep gelanceerd worden. 
 

7. VOORUITBLIK KOMENDE ACTIVITEITEN 
 
Music for Life – optreden van MaTTab – 22 december 2014 
MaTTab brengt improvisatietheater en werkt mee aan de Warmste Week van Music for Life. De 
groep wil in Hoeilaart een gratis voorstelling geven op 22 december 2014 voor een goed doel. Joke 
Muyldermans neemt de organisatie op zich, de opbrengst gaat naar het project Impore/Chez 
Marraine in Rwanda. GROS wil meewerken aan de voorbereiding van deze voorstelling. 
 
Meifeesten 2015 
De vorige jaren zorgde GROS steeds voor een band die wereldmuziek bracht op zondag tijdens de 
Meifeesten. Aan het podium hing dan het GROS-spandoek. Men kan zich de vraag stellen wat er in 
deze context van de GROS-sensibiliseringsboodschap aankomt en of GROS in de toekomst een band 
moet blijven aanleveren. De voorzitter maakte een overzicht van een aantal mogelijke alternatieven 
zoals kinderspelen uit recyclagemateriaal, kennisquiz, fairtrademarkt, Afrikaanse dansworkshop … Op 
een volgende vergadering worden deze voorstellen verder besproken. 
 

8. HOEILAART FAIRTRADEGEMEENTE 
 
Er is een vergadering geweest met een afvaardiging van de Wereldwinkel en met 3Wplus i.v.m. de 
verkoop van groenten uit de Kelleveldsite in de Wereldwinkel. Er is toen ook een contract opgesteld 
en opgestuurd naar de Wereldwinkel. GROS bekijkt of dit contract al ondertekend is. 
 

9. CWRM 
 



Vzw Kunst is organisator van cultuur-toeristische projecten. In het kader van de herdenking 100 jaar 
Groote Oorlog 1914-1918 realiseert deze vzw in opdracht van de provincie West-Vlaanderen / 
GoneWest en in samenwerking met kunstenaar Koen Vanmechelen het participatief land-art project 
ComingWorldRememberMe.  
Voor dit project start de vzw  verschillende kleiworkshop-ateliers op waar individuele participanten 
gespreid over 4 jaar samen 600.000 beeldjes maken die gelinkt worden aan de namen van de 
slachtoffers van WO 1. Deze beeldjes zullen in 2018 samen met kunstwerken van Koen Vanmechelen 
deel uitmaken van een grootschalige kunstinstallatie in het provinciaal domein Palingbeek te 
Zillebeek. Bovendien steunt CWRM projecten wereldwijd waar kinderen lijden ten gevolge van een 
oorlogssituatie.  
 
Meer info : www.cwrm.be  
 
Op initiatief van de Cultuurraad zal er ook in Hoeilaart in 2015 een workshop doorgaan. Vooraleer 
GROS zich engageert om deel te nemen aan het project, zal nagegaan worden welke goede doelen 
vzw Kunst steunt en in welke mate deze projecten beantwoorden aan de visie van GROS. Er zal eerst 
verder contact genomen worden met vzw Kunst. 
 

http://www.cwrm.be/

