
VERSLAG GROS-VERGADERING VAN 28 JANUARI 2015 
 
Aanwezig : Rein van Gisteren, Marc D’Haenens, Agnes Van Geyseghem, Sandra Vandebroek, Anita 
Vanthillo, Frank Boel, Maryleen Bockstal en Beatrijs Dhont 
Martijn Kayaert als Gast aan Tafel 
 
Verontschuldigd : Els Uytterhoeven, Joke Muyldermans, Elke Van Thielen en Carmen De Rudder 
 

1. GAST AAN TAFEL : MARTIJN KAYAERT NAM DEEL AAN EEN DAMIAANBOUWKAMP IN 
CONGO 

 
Martijn Kayaert verbleef in de zomer 2014 een aantal weken in Kinshasa (Congo) om mee te werken 
aan 2 projecten van een Damiaanbouwkamp : 

 De bouw van een nieuw paviljoen en een nieuwe verbrandingsoven, de renovatie van een 
sanitair blok in het Centre de Santé in Masina (Mapela) 

 De bouw van een wachtzaal, een kantoorruimte en 2 wc’s en de renovatie van een 
apotheekruimte in het Centre de Santé in Yolo. 

 
De groep bestond uit 7 mensen van 19 tot 70 jaar en had ook veel contact met de mensen uit de 
streek. Er werden ook verschillende uitstappen gedaan tijdens het weekend o.a. bezoek aan een 
klooster, ziekenhuis en kleine dorpjes in de buurt. 
 
Enkele impressies : 

 In Congo heerst de chaos. De luchthaven van Kinshasa is vrij verwaarloosd. 

 Kinshasa is een vervuilde stad, heel druk en weinig of geen verkeersregels. 

 Er werd niet echt gebouwd door de groep. Men deed wel voorbereidend werk. Het bouwen 
wordt meestal door de Congolezen gedaan. 

 Het was een heel interessante periode. Zeker te herdoen. 
 
Martijn werkte ook al mee aan 2 beurzen voor de promotie van de Damiaanbouwkampen. Hij 
probeert mensen te overtuigen om deel te nemen aan een kamp.  
Martijn dankt GROS nogmaals voor de financiële steun die de raad hem gaf bij zijn vertrek naar 
Congo. Martijn zamelde zelf geld in voor het project via verkoop van speciaal gebrouwen bier. 
Volgens hem wordt het geld goed besteed. 
 

2. VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN 16 DECEMBER 2014. GOEDKEURING 
 
Maryleen Bockstal meldt dat zij ook aanwezig was op de vergadering van 16 december 2014. Het 
verslag zal aangepast worden. Verder worden geen opmerkingen geformuleerd. Het verslag wordt 
goedgekeurd. 
 

3. WERKINGSVERSLAG 2014 
 
Er worden enkele opmerkingen geformuleerd op het Werkingsverslag 2014, opgesteld door de 
voorzitter. Op de volgende GROS-vergadering wordt een aangepaste versie voorgelegd. 
 

4. PARTNERSTEUN – NOODHULP 
 
GROS bespreekt de partnersteun – noodhulp die tot hiertoe uitgekeerd werd aan diverse projecten – 
ngo’s. Tot hiertoe zijn daar eigenlijk weinig opmerkingen over. Het blijft wel belangrijk elke aanvraag 
grondig te bekijken en te bespreken. 



 
Chantal Poellaer uit Hoeilaart heeft tijdens de Kerstperiode een speelpleintje aangelegd voor 
straatkinderen in de Filipijnen. Zij heeft allerlei informatie en verantwoording van de kosten 
binnengebracht. GROS zal een gedeelte van de kosten voor het speelpleintje op zich nemen. In een 
van de volgende nieuwsbrieven zal aandacht besteed worden aan het project van Chantal Poellaer. 
 

5. COMMUNICATIE 
 
Van Hier tot Ginder, 2015, nr. 1 zal vooral aandacht besteden aan Broederlijk Delen – campagne 
2015. De verdeling in de Hoeilaartse brievenbussen gebeurt in de week van 16 maart 2015. 
 

6. TERUGBLIK VOORBIJE ACTIVITEITEN 
 
Music for Life : MaTTAB – 22 december 2014 
Talrijk opgekomen publiek 
Zeer goede medewerking 
Grote opbrengst 
 
Nieuwjaarsreceptie adviesraden – 4 januari 2015 
De GROS-voorzitter hield een toespraak waarin aandacht werd besteed aan de 
Millenniumdoelstellingen. Jammer dat het geluid niet goed was en dat het publiek niet aandachtig 
luisterde. Een nieuwjaarsreceptie is niet echt een geschikte gelegenheid voor toespraken met 
inhoud. 
 
Toast Literair – 18 januari 2015 
Gezellige activiteit 
Een dozijn mensen losten de GROS-puzzel op en kregen een GROS-boek. 
 

7. VOORUITBLIK KOMENDE ACTIVITEITEN 
 
Voorstelling beleidsprioriteiten 2015 – 5 februari 2015 
Het CBS plant op 5 februari 2015 een overlegvergadering met de adviesraden. De bedoeling is dat op 
die bijeenkomst de belangrijke beleidsprioriteiten van 2015 worden toegelicht. Een afvaardiging van 
GROS zal zeker aanwezig zijn. 
 
Ontbijtfilm voor Les Cajoutiers – 8 februari 2015 
De Jeugdraad organiseert op zondag 8 februari 2015een ontbijtfilm voor kinderen. Opbrengst gaat 
naar Les Cajoutiers – Senegal. 
 
Repair Café – 21 februari 2015 
Tweede editie 
Organisatie : Samen Voor en onder de vlag van de Milieuraad 
 
Meifeesten – 9 en 10 mei 2015 
GROS wil meewerken aan de organisatie van volgende activiteiten voor de Meifeesten : 

- Zadenbib 
- Verkoop producten uit de Kelleveldsite 
- Plantenruilbeurs 
- Optreden van de groep Pedro Pucho 

Deze activiteiten worden op volgende vergaderingen verder besproken. 
 
 



8. HOEILAART FAIRTRADEGEMEENTE 
 
De groenten uit de Kelleveldsite worden opnieuw verkocht in de Wereldwinkel. Voortaan kan men bij 
wijze van experiment ook zelf groenten gaan plukken in de serres mits telefonische afspraak tevoren. 
 
De Trekkersgroep Hoeilaart FTGemeente komt opnieuw bijeen op woensdag 11 februari 2015. 
 


