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1. VERSLAG VERGADERING VAN 23 DECEMBER 2008  

 

Het verslag wordt goedgekeurd. 

 

2. REDACTIE VAN HIER TOT GINDER, 2009, nr. 1 

 

Zoals reeds besproken tijdens de vorige vergadering zullen volgende artikels opgenomen 

worden in de eerste Nieuwsbrief van 2009 : 

 Actie Broederlijk Delen 2009  

 Resultaten 11.11.11-actie in Hoeilaart in 2008  

 Hoeilaart FairTradeGemeente - Microkredieten 

 Wereldwinkelnieuws 

 

Er wordt ook voorgesteld om meer aandacht te besteden aan de partnersteun en noodhulp 

die GROS verleent. Daarom zal in de volgende Van Hier tot Ginder al informatie gegeven 

worden over Music for Life en de toestand in Gaza. GROS stortte een bedrag aan de actie 

Music for Life en verleende noodhulp aan het Al-Awdahospitaal in Gaza. 

 

GROS wil ook in de loop van de komende weken de nieuwsbrief eens grondig evalueren. 

Voorgesteld wordt om de hele bevolking er bij te betrekken en om een enquête op te stellen 

die verspreid wordt in de nieuwsbrief zelf, op de Hoeilaartse website, via mail … 

Dit alles zal grondig besproken worden met Greet Vandendriessche die de eindredactie 

verzorgt van Van Hier tot Ginder. 

 

3. HOEILAART FAIRTRADEGEMEENTE 

 

Vermits Robby Beelen en Joke Muyldermans, leden van de Trekkersgroep, beiden 

verontschuldigd zijn, wordt dit agendapunt niet behandeld. Robby Beelen heeft wel 

telefonisch meegedeeld dat de Trekkersgroep en de verschillende werkgroepen de voorbije 

weken samengekomen zijn en al een aantal positieve resultaten kunnen voorleggen vooral 

dan wat betreft samenwerking met drankhandel Van Tuycom en met de scholen. 

 

4. SITUATIE IN GAZA 

 

GROS heeft 900 euro gestort voor noodhulp aan Gaza (Palestina). Hiermee wordt de werking 

van het Al-Awdahospitaal financieel gesteund. Dokter Yousef Mousa, Palestijnse arts ter 



plaatse, legt uit wat de noden van het Al Awda-ziekenhuis zijn: “Er is een gebrek aan 

materiaal en wisselstukken voor defecte machines. Daarnaast valt de elektriciteit 

voortdurend uit. We moeten onze generatoren inschakelen, die per dag voor zo’n 500 euro 

benzine verbruiken. Onze voorraad medicijnen, die normaal gezien een periode van drie 

maanden kan overbruggen, raakt uitgeput doordat we de voorbije twintig dagen 500 

patiënten met zeer zware verwondingen moesten behandelen.”  

 

Jeroen De Man, GROS-lid, kent de situatie ter plaatse en heeft ook contacten met 

Geneeskunde voor de 3e Wereld. GROS vindt het belangrijk dat we op deze manier de 

garantie hebben dat het geld goed besteed is. 

 

5. INFOAVOND OVER MICROKREDIETEN 

 

GROS plant een infoavond over het systeem van de microkredieten. Ruben Lombaert heeft 

doorgemaild dat hij een spreker daarvoor heeft. 

Aan Ruben zal gevraagd worden om eerst wat meer info te krijgen over deze spreker. 

Voorgesteld wordt om de avond te organiseren in de periode van 11 tot 31 mei 2009. 

 

6. INFOAVOND MET MILIEURAAD 

 

Op donderdag 12 maart organiseren Milieuraad en GROS een infoavond rond ‘Duurzame 

Ontwikkeling’. Spreker is mevrouw Deirdre MAES van VODO vzw (Vlaams Overleg Duurzame 

Ontwikkeling). Zij  zal ook een aantal praktische tips meegeven. Milieuraad en GROS zullen 

samen de promotie uitwerken.  

 

Op vraag van de Milieuraad zal GROS aan de aanwezigen na de voordracht een glas 

FairTrade-wijn of -fruitsap aanbieden. Het publiek krijgt nadien ook een tweetal brochures 

waarvan 1 zeer praktijkgericht is. 

 

7. MEIFEESTEN 

 

Gros zal opnieuw voor een groep zorgen die animatie brengt tijdens de zondag van de 

Meifeesten. Er werd een optie genomen op een dansgroep van Zuid-Afrikaanse meisjes. Er 

wordt nog meer informatie ingewonnen over deze groep en over het project dat hiermee 

gesteund wordt. 

 

Voor de ecomarkt is er het voorstel om informatie door te spelen over projecten i.v.m. 

sociale tewerkstelling. Sandra Vandebroek zal hiervoor zorgen. 

 

8. FINANCIEEL VERSLAG 

 

Sandra Vandebroek, de nieuwe penningmeester, zal voor 2008 een financieel verslag maken 

per categorie van uitgaven. Zo zal duidelijk zijn hoeveel GROS in 2008 heeft besteed aan 

noodhulp, aan partnersteun en aan welke organisaties. 

 



Voor 2009 wordt de toelage aan GROS vastgesteld op 49 719 euro. Elk jaar komt daar een 

bepaald percentage bij zodat in 2012 de kaap van 0.7% van de gemeentebegroting wordt 

bereikt. 

 

9. VARIA 

 

Koffiestop 

GROS zorgt voor animatie tijdens de Koffiestop op 6 maart a.s. tijdens de  Vrijdagmarkt. Er 

worden ook panelen aangemaakt voor de infoportieken. 

Er zal aan het college toelating gevraagd worden om vlaggen van Broederlijk Delen op te 

hangen op het Gemeenteplein. 

 

Jazz Hoeilaart 

GROS bespreekt de vraag van de organisatoren van Jazz Hoeilaart om een standje met 

snacks uit te baten op donderdag 24 september a.s. Er is dan een optreden van Cintia 

Rodriguez,  zangeres van Braziliaanse afkomst. Zij zet zich ook actief in voor de organisatie 

‘Close The Gap’. Deze organisatie werd opgestart in 2003 door de VUB en focust zich op 

sociaal verantwoord ondernemen in de derde wereld. 

GROS vindt dat het niet de taak is van deze adviesraad om een drankstand uit te baten en 

dan nog wel buiten de gemeente. We gaan dan ook niet in op deze vraag. 

 

 

 

 

 

 


