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Palestina gastland op 
Hoeilaartse Meifeesten
Op de Meifeesten in het Ruusbroecpark besteedden de Wereldwinkel en de GROS 
dit jaar aandacht aan Palestina. Je kon bij een tentje heerlijke tabouleh en hummus 
proeven, een kalligraaf schreef je naam in het Arabisch op een button, je kon jezelf 
laten fotograferen in het decor van een levensgrote ansichtkaart, Palestijnse jongeren 
toonden vol trots hun danskunst en er waren fairtradeproducten te koop.

Waarom Palestina? Dat is een land dat 
steeds ingrijpender wordt gekoloniseerd 
door de Israëlische bezetter. Twee derde 
van de 196 landen ter wereld erkennen 
Palestina als zelfstandige staat. België niet, 
toch geven we het “Palestijnse gebied” wel 
ontwikkelingshulp. Door alle aandacht voor 
problemen, recent nog het doodschieten 
van tientallen demonstranten, geraakt 
de aandacht voor de Palestijnse cultuur 
uit beeld. Palestina is ook gewoon een 
mooi land. En daar wilden de GROS en de 
Wereldwinkel de aandacht op vestigen: 
positieve aandacht voor een rijke cultuur, 
met bijzondere kleding, sierlijke kalligrafie, 
smaakvolle landbouwproducten en fiere 
dansen door geëngageerde jongeren.

De ambassadeur van Palestina en de 
Palestijnse exporteur van Oxfam-producten 
kwamen ook kijken. Ze genoten met veel 
Hoeilanders van de manier waarop hun land 
in de kijker is gezet.

Ook al was er op de Meifeesten geen aandacht voor de bezetting, Hoeilaart 
negeert de gevolgen van het al 70 jaar durende ‘conflict’ beslist niet.

In maart doneerde de GROS 750 euro voor noodhulp aan de Union of Health Work 
Committees. UHWC is een van de grootste zorgverleners die zich het lot aantrekt 
van patiënten in Gaza, een door Israël geblokkeerd deel van Palestina.

Voor de twee miljoen inwoners van Gaza wordt de situatie met de dag nijpender. 
Het grootste ziekenhuis, Al Shifa, probeert met dure noodgeneratoren de 
patiënten de nodige verzorging te geven. Maar doordat ze slechts enkele uren 
per dag elektriciteit krijgen, raken de patiënten in serieuze problemen. Ook de 
watertoevoer wordt in Palestina geregeld afgesneden. En dat is natuurlijk nefast 
voor de volksgezondheid, zegt de Belgische ngo Geneeskunde voor de Derde 
Wereld, G3W. Het is ook heel frustrerend als je pas midden in de nacht de was kunt 
doen omdat er alleen dan wél even stroom is.

Israëlische bulldozers vernietigden onlangs moedwillig opslagtanks voor drinkwater 
die met ontwikkelingsgeld gebouwd werden. Ook installaties van zonnepanelen 
van Palestijnen zijn vernietigd omdat er iets mis zou zijn met een bouwvergunning.



GROS-boeken in de bib
De bibliotheek van Hoeilaart heeft een uitgebreide collectie over thema’s zoals 
duurzame ontwikkeling, vluchtelingen, natuur en milieu, armoede-welvaart, economie ...  
Lezers kunnen romans, non-fictie, films (DVD’s), kinderboeken ... over deze thema’s 
ontlenen.

Een deel van deze boeken werd 
aangekocht in overleg met de GROS 
en ook door de GROS betaald. Op 
deze manier willen we Hoeilanders 
sensibiliseren over deze onderwerpen.

Zoek je nog een boek tijdens de vakantie 
of gewoon als interessante lectuur? Een 
kleine greep uit deze interessantste titels: 

Mohamed El Bachiri - Een Jihad van liefde

Een verzameling van teksten en uitspraken 
die Mohamed El Bachiri neerschreef na de 
tragische dood van zijn echtgenote Loubna 
Lafquiri bij de aanslag in de Brusselse 
metro op 22 maart 2016.

Annelies D’hulster - Nooit meer thuis
Annelies D’Hulster reisde in haar eentje 
door Gambia, Senegal, Mauritanië, Mali 
en Burkina Faso tot aan de woestijn 
in Niger. Nooit meer thuis is een even 
woest als ontroerend boek waarin een 
jonge Westerse vrouw tracht te begrijpen 
waarom de mensen die ze tegenkomt alles 
op het spel zetten door naar Europa te 
vluchten.  

Jean-Pascal Van Ypersele -  
In het oog van de klimaatstorm
Jean-Pascal van Ypersele, de 
klimaatprofessor, vertelt in dit boek over 
het hoe en waarom van zijn engagement. 
Hij biedt een blik achter de schermen van 
de grote internationale conferenties en 
beantwoordt de vragen die ertoe doen, 

gaande van ‘Wat is nu echt de staat van het 
klimaat?’ tot ‘Hoe kunnen we de transitie 
inzetten?’.    

Rachida Aziz -  
Niemand zal hier slapen vannacht
In dit boek doopt Rachida Aziz haar pen 
in vitriool om in de beste literaire traditie 
de oude orde ervan langs te geven. 
Ze vertrekt van een reeks bepalende 
momenten in haar leven, maar gebruikt 
die om alle vastgeroeste waarheden aan 
diggelen te slaan. 
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Mooie inzameling voor 
Broederlijk Delen 
De campagne van Broederlijk Delen ging 
dit jaar over “Help honger de wereld uit”, 
hongerbestrijding op lange termijn in 
Oeganda. 

Hoeilaart kan terugblikken op een 
mooie editie. Je kon je steentje bijdragen 
tijdens de jaarlijkse solidaire maaltijd, de 
omhalingen in de kerk en de koffiestops. 
Alle activiteiten brachten in totaal 4 950,10 
euro op. GROS gaf daarbovenop 4 500 
euro partnersteun.

Broederlijk Delen ondersteunt boeren in 
samenwerking met lokale organisaties, 
en vooral vrouwen in Oeganda. Zo 
krijgen lokale boeren bijvoorbeeld een 
startkapitaal waarmee ze een kleine 
onderneming voor het verkopen van 
maniokmeel konden starten. 

Bedankt aan iedereen voor de steun!

www.broederlijkdelen.be/campagne 

Onderwijs om 
de wereld te 
veranderen
De opbrengst van het Repair Café 
van zaterdag 10 maart 2018 werd aan 
Ekimanyelo geschonken. Het is een vzw 
van Karl en Lut uit Huldenberg, die veel tijd 
steken in het werven van fondsen in België 
ten voordele van een school in Congo. 
Deze school werd in 2005 opgericht 
door Antoine Djonga. In Hoeilaart wordt 
de vzw in de GROS vertegenwoordigd 
door Maryleen Bockstal. Ook de GROS 
gaf in januari 1.550 euro steun voor de 
betaling van het loon van een leerkracht 
gedurende een jaar. De school wordt 
financieel vooral gedragen door Belgen. 
Het is de bedoeling om die financiële 
basis verder te verbreden, maar ook om 
ter plaatse financiële bronnen aan te 
spreken, bijvoorbeeld door de banden 
met oud-leerlingen aan te halen, om 
zo de duurzaamheid van het project te 
onderbouwen.

home.scarlet.be/ekimanyelo
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Ontwikkelingssamenwerking 
in de toekomst
Politieke partijen maken zich klaar voor de gemeenteraadsverkiezingen op 14 oktober 
2018. Enkele adviesraden in Hoeilaart overhandigen in aanloop naar deze verkiezingen 
een memorandum. Ook GROS deed dit. 

Een memorandum is een soort van 
eisenbundel waarmee GROS de politieke 
partijen wil sensibiliseren en wil aangeven 
wat we belangrijk vinden dat de gemeente 
doet rond ontwikkelingssamenwerking. 
“Het is de taak van de GROS om te wegen 
op het beleid, daarom is het belangrijk 
om zo’n memorandum op te stellen”, 
zegt Evelien Rijnders, medewerker 
lokaal mondiaal beleid van 11.11.11. Zij 
ondersteunt verschillende GROS’sen in 
Vlaams-Brabant en Brussel. “Bijna alle 
memoranda leggen voor de komende 
legislatuur de nadruk op de 17 duurzame 
ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s). 
De deadline voor het behalen van deze 
doelstellingen is 2030. Als we deze deadline 
willen halen, moeten deze doelstellingen 
opgenomen worden in het meerjarenplan 
2020-2025 van de gemeente. We mogen 
hier gerust wat meer ambitie tonen!”

De 17 ontwikkelingsdoelen zijn een 
mondiale opdracht. Want ook bij ons 
komt armoede voor en is bijvoorbeeld 
de toegang tot zorg en onderwijs niet 
eerlijk verdeeld. En het klimaat trekt zich 
net als financiële crisissen niets aan van 
landsgrenzen. Ook vluchtelingen en ziekte-
uitbraken zijn verbonden met globalisering, 
met oorlog, …

Als GROS hebben we de volgende passage 
naar voor geschoven om zeker in de 
politieke partijprogramma’s op te nemen: 

“Wij beloven 0,7 procent van de 
gemeentebegroting duurzaam te besteden 
aan ontwikkelingssamenwerking. Wij 
staan in voor een goede ambtelijke 
ondersteuning van de GROS en van lokale 
vrijwilligersorganisaties die zich sterk 
maken voor sensibilisering en participatie 
en die werk maken van wereldsolidariteit: 
vóór noodhulp, mensenrechten, 
democratie, gezondheidszorg, educatie, 
vrede, duurzaamheid, klimaatzorg, fair trade 
en ethisch bankieren en tégen armoede, 
discriminatie, corruptie, uitbuiting en 
ander structureel onrecht. Blijvende 
inspanning zal nodig zijn om de titel van 
fairtradegemeente te kunnen behouden.”

Maar politieke partijen mogen natuurlijk 
ook meer doen! Daarom bevelen wij hen 
aan om hun beleid te concretiseren met 
deze actiepunten: 

1. Ook Hoeilaart eist bij aanbestedingen 
en in offerteaanvragen van al haar 
leveranciers dat zij voldoen aan de 
eisen van fair trade en duurzaamheid, 
niet alleen op het gebied van voeding 
en kleding maar ook voor wat betreft 
de inkoop van klimaatneutrale 
materialen.

2. Hoeilaart zal een medewerker belasten 
met de taken die voortvloeien uit 
het ontwikkelingssamenwerkings- 
en duurzaamheidsbeleid. Deze 
ambtenaar vervult voor de GROS een 
ondersteunende en coördinerende 
taak zoals dit het geval is bij de andere 
adviesraden.

3. De klimaatverandering treft de 
armen het meest: overstromingen, 
droogte, mislukte oogsten en hoge 
voedselprijzen. Lokale organisaties 
en bedrijven worden aangespoord 
te kiezen voor duurzaamheid. Het 
beperken van de CO2-uitstoot is het 
beste gebaar dat Hoeilaart kan maken.

4. Hoeilaart zal zijn financiële 
tegoeden toevertrouwen aan een 
huisbankier die aan hoge ethische en 
duurzaamheidsdoelstellingen voldoet. 

5. Hoeilaart zal naar vermogen bijdragen 
aan de opvang van ontheemden die 
door geweld uit hun vertrouwde 
omgeving zijn verdreven.

6. De fairtradeprestaties van onze 
gemeentelijke diensten (ook financieel 
beheer) worden een normaal onderdeel 
van de beleidsverantwoording aan de 
gemeenteraad. Dit, om de voortgang 
ervan te kunnen monitoren en bijsturen.

Verantwoordelijke uitgever:  
Rein van Gisteren,
Vlaanderveldlaan 70, 1560 Hoeilaart

GROS-secretariaat:
Gemeenteplein 39, 1560 Hoeilaart
Telefoon: 02 657 05 05
E-mail: gros@hoeilaart.be
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Op 5 mei bezocht Saleem Abu Ghazaleh de 
Meifeesten. Hij is de bezieler van PARC, een 
Palestijnse ngo die landbouwcoöperatieven 
ondersteunt op de Westelijke Jordaanoever. 
Oxfam-Wereldwinkel is de grootste partner 
van PARC. De Wereldwinkel koopt van hen 
dadels, olijfolie en couscous.

Op de stand van de GROS en de 
Wereldwinkel ontmoette hij de Palestijnse 
ambassadeur, proefde de producten en 
genoot van het optreden van de Palestijnse 
dansgroep.

Saleem vertelt over het belang van de 
uitvoer voor de Palestijnse economie: 
“Fairtrade International garandeert ons een 
eerlijke prijs. De prijs die Oxfam betaalt is 
altijd hoger dan de productieprijs. De winst 
gebruiken wij om de lokale gemeenschap 
te ontwikkelen. De aanwezigheid van onze 
producten in  Belgische winkels helpt ons 
het eigen Palestijns verhaal te vertellen. De 
belemmeringen die Israël opwerpt, stimuleren 
ons om door te gaan. Ons werk is een deel 
van de strijd tegen de bezetting. We zullen 
hier mee blijven verder gaan, tot het einde 
van de bezetting.”

Foto: Mia Demol (Wereldwinkel), Marleen Vleminckx (Wereldwinkel), Tom Feyaerts (Oxfam 
Fairtrade), Frank Boel (Wereldwinkel), Beatrijs Dhont (Wereldwinkel), Maryleen Bockstal 
(Wereldwinkel), Saleem Abu Ghazeleh (PARC), Saadi Nawal (Palestijnse vertegenwoordiging)

Tom Kha
Ingrediënten
250g (vegetarische) kipblokjes, kruidenpasta  
Tom Kha*, 550ml water, 200ml kokosmelk*,  
250g champignons, lente-ui, koriander

Bereiding
Roerbak de kipblokjes met de kruidenpasta. 
Breng aan de kook met het water en de 
kokosmelk. Voeg de grof gesneden champignons 
en een handvol in ringen gesneden lente-ui toe. 
Laat gaar worden en garneer met verse koriander.

Oxfam Wereldwinkel
G E M E E N T E P L E I N  2 0 ,  H O E I L A A RT

OPENINGSUREN WERELDWINKEL: 
DI-WO-ZA: 10 tot 12 en 14 tot 18 uur 

VRIJ: 9.30 tot 12 en 14 tot 18 uur 
ZO: 10 tot 12 uur

Product in de kijker: 

Kruidenpasta’s
De Wereldwinkel verkoopt al een aantal jaren 
verschillende kruidenpasta’s uit Thailand: groene, 
gele en rode curry. Groen is zacht, geel en 
rood zijn wat pikanter. Kruidenpasta’s zijn geen 
deegwaren, maar een lekker mengsel van kruiden.

Sinds kort zijn er vier nieuwe loten aan de 
kruidenpastaboom: 

• Korma en Tandoori zijn typische Indiase 
kruidencombinaties. Fairtrade boeren 
verbouwen de kruiden, verbeteren hun 
boerenbedrijf en hebben extra aandacht 
voor het milieu. In Sri Lanka wordt daarvan 
Tandoori- of Kormapasta gemaakt. Eerlijker 
en heerlijker kan volgens ons niemand het 
maken. 

• Tom Kha en Tom Yum zijn een goede basis 
voor Thais - Laotiaanse soepen. Deze 
kruidenpasta’s zijn aromatisch, romig en 
kruidig, ideaal voor soepen. Kippensoep of 
heldere soep met garnalen: Tom Kha en Tom 
Yum zijn één grote combinatie van smaken, 
een explosie van zoet, zuur én pit. Het is 
lekker en snel klaar, een echte oppepper. 

Uniek aan deze kruidenpasta’s is onze intensieve 
samenwerking met de fairtrade boeren en de 
producent in Thailand. Deze combinatie versterkt 
hen én de rijke smaken van de gerechten. 
Smakelijk!

Tom Yum
Ingrediënten
12 grote garnalen, 700ml water, kruidenpasta Tom 
Yum*, 100g oesterzwammen, 100g wittekoolreepjes,  
6 kerstomaten in 4 gesneden, citroenblad of koriander

Bereiding
Maak de garnalen schoon. Laat het water met de 
kruidenpasta 5 minuten koken. Voeg de groenten 
en op het laatst de garnalen aan de soep toe en laat 
garen. Garneer met citroenblad of koriander.

* uit de Wereldwinkel


