
VERSLAG GROS-VERGADERING VAN 7 JULI 2011  

 

Aanwezig : Anita Vanthillo, Marc D’Haenens, Robby Beelen, Rein Van Gisteren, Sandra 

Vandebroek, Joke Muyldermans, Agnes Van Geyseghem, Greet Vandendriessche, Ruben 

Lombaert, Beatrijs Dhont 

 

Verontschuldigd : Els Uytterhoeven 

 

We verwelkomen een nieuw lid, Rein Van Gisteren. Rein komt uit Nederland maar woont al 

een aantal jaren in België. Hij verbleef een tijd in Brussel maar heeft zich sinds enkele jaren 

gevestigd in Hoeilaart. Hij geeft ondersteuning aan een Europarlementslid en is zeer 

geïnteresseerd in ontwikkelingssamenwerking, Fair Trade, Wereldwinkel.  

 

1. VERSLAG VERGADERING VAN 31 MEI 2011  

 

Het verslag wordt goedgekeurd. 

 

2. BEVRAGING ‘VAN HIER TOT GINDER’ 

 

Een tweetal jaren geleden werd een algemene bevraging over ‘Van Hier tot Ginder’ 

georganiseerd. Aan de Hoeilanders werd via Hier Hoeilaart en de website hoeilaart.be 

gevraagd wat zij van de nieuwsbrief vonden en of zij suggesties voor vernieuwing hadden. Er 

is echter weinig respons gekomen. De antwoorden werden op een aantal GROS-

vergaderingen geanalyseerd. Maar tot hiertoe is aan de werkwijze voor het samenstellen van 

‘Van Hier tot Ginder’ weinig veranderd. 

  

Greet Vandendriessche, eindredactrice van de GROS-nieuwsbrief, somt nogmaals de 

bemerkingen op die zij heeft op de samenstelling van deze nieuwsbrief na 9 jaar uitgave : 

 Er zit sleet op de formule.  Je krijgt de indruk dat het nogal veel ‘copy-paste’ is. 

 Vooral wat de inhoudelijke invulling betreft, is er een probleem. De bevraging van 

enkele jaren geleden bracht weinig nieuwe ideeën. 

 De aanlevering van artikels door de GROS-leden verloopt zeer moeizaam.  De artikels 

zijn ook veel te weinig uitgewerkt waardoor Greet dikwijls uit een hoop informatie 

zelf een tekst moet distilleren. Het is voor haar soms zeer moeilijk om te weten welke 

zaken belangrijk zijn. 

 Het voorstel om te werken met ‘dossiers’, dat op een GROS-vergadering werd 

geformuleerd, ligt politiek zeer moeilijk en vraagt heel veel voorbereidend werk. 

 

Enkele suggesties voor verbetering van de nieuwsbrief : 

 Voor 10 jaar VHTG eventueel een nieuwe look uitwerken. 

 Meer en beter uitgewerkte ideeën aanleveren door de groep.  

 Meer budgetverantwoording geven b.v. door betere duiding noodhulp. 

 Activerend werken door b.v. rebus, quizvraag in te lassen. 

 Afkortingen absoluut vermijden. 



 Vasthouden aan de doelstellingen van de nieuwsbrief zoals die geformuleerd werden 

in het eerste nummer : uitleg over grote campagnes en hun link met Hoeilaart, 

aandacht voor activiteiten in Hoeilaart (scholen, jongeren …) 

 

 Conclusie : er wordt voortaan gewerkt met een redactieteam en redactieraden, los van de 

GROS-vergaderingen. Op die manier wordt er meer tijd uitgetrokken om een inhoudelijke 

invulling van de nieuwsbrief uit te werken en om degelijke afspraken te maken. 

 Vaste kern van het redactieteam : Greet Vandendriessche, Rein Van Gisteren, Anita 

Vanthillo, Beatrijs Dhont 

 Deze vaste kern wordt aangevuld met het GROS-lid dat verantwoordelijk is voor de 

nationale campagnes in Hoeilaart en met de afgevaardigde van de Wereldwinkel. 

 Voor het oktobernummer waarin aandacht besteed wordt aan de 11.11.11-

campagne, is een redactieraad gepland met de vaste kern, met het Hoeilaartse 

11.11.11-comité en met de afgevaardigde van de Wereldwinkel. 

 

3. VOORSTELLING PROJECT KAMPALACHILDREN UGANDA DOOR STEPHAN STOUFFS 

 

Stephan Stouffs uit Hoeilaart komt het project ‘Kampalachildren Uganda’ voorstellen. 

Reeds verschillende jaren is hij actief betrokken bij een project in Afrika, meer bepaald een 

kinderdorp in Uganda (zie www.kampalachildren.com).  Het project is van Ugandese 

oorsprong en wordt volledig geleid door betrouwbare Ugandese mensen. De bedoeling is 

een aantal kinderen uit verschillende stammen die wees zijn of te weinig bemiddeld, toch 

degelijk onderwijs te geven. Er zijn ook aidskinderen bij.  Stephan heeft het project leren 

kennen via de protestantse kerk waarvan hij lid is. Hij is zelf reeds een 5-tal keren ter 

plaatse geweest.  Zijn eerste bezoek was helemaal in het begin om het terrein te inspecteren. 

 Sindsdien zijn al de gebouwen ontworpen (huizen, scholen, kliniek, bibliotheek, ...) en zijn 

er al 10 huizen gebouwd.  Een deel van de school is operationeel en de boerderij 

functioneert. Het project wordt volledig privé gesponsord. 

 

De kinderen zijn heel creatief en hebben een zang- en dansgroep gevormd.  Het zal dit jaar 

de 2e keer zijn dat zij naar België komen. Voor meer informatie zie  

http://www.destinyafrica.org/. 

 

Op dinsdag 11 oktober 2011 komt de groep naar de St-Clemensschool.  Op donderdag 13 

oktober heeft Pastoor Roger Nuyts de kerk ter beschikking gesteld om een avondconcert te 

houden. 

 

De vraag wordt gesteld of dit project opgestart is vanuit een religieuze overtuiging. Stephan 

antwoordt hierop dat het project is ontstaan uit de visie van één man, namelijk “Arnold 

Muwonge”.  Arnold heeft een opleiding economie gehad aan de universiteit in Groot-

Brittannië maar zijn christelijk geloof is altijd een drijfveer geweest in zijn leven.  Hij heeft 

enkele jaren bij de bank “Western Union” gewerkt in Manchester (VK) maar heeft een zestal 

jaren geleden deze baan opgegeven om zich voltijds op zijn roeping te concentreren. Arnold 

heeft een grote bezorgdheid voor de volgende generatie en heeft hiervoor NDE en KCC 

opgericht, waarvan hij nog steeds directeur is.   

http://www.destinyafrica.org/


 

NDE is een netwerk-organisatie van protestantse kerken in Uganda. Zoals elk netwerk zijn 

ook hier “vrienden-kerken” betrokken en dit zowel in Afrika, Europa (België, Nederland, 

Frankrijk, Groot-Brittannië) en in de Verenigde Staten.  De protestantse kerk in Brussel 

waarvan Stephan deel uitmaakt, is zo een bevriende kerk.  NDE wil in Afrika vooral steun 

geven aan kerkleiders zonder zelf een kerk te zijn en wil uitwisseling bevorderen met kerken 

in Europa en VS. 

 

Om juridische redenen is het Kampala Children’s Centre (KCC) ondergebracht onder NDE 

alhoewel zij twee verschillende organisaties zijn.   Het hele project van KCC wordt 

gefinancierd door giften en vrijwilligerswerk maar het professioneel personeel in het 

centrum is betaald.  De mensen die meewerken (donateurs, vrijwilligers en personeel) doen 

dit ook vanuit hun christelijke overtuiging.  Deze overtuiging komt dan ook tot uiting in de 

zorg, het werk en de begeleiding van de kinderen. 

 

GROS zal op de volgende vergadering nagaan wat er in oktober georganiseerd wordt en zal 

dan de samenwerking met het project bekijken en vastleggen. 

 

4. VOORSTELLING ‘GIRAFFE PROJECT NAIROBI’ DOOR EMMA DOHERTY 

 

Emma Doherty (15 jaar), woonachtig te Hoeilaart sinds 1997, komt het ‘Giraffe Project 

Nairobi’ toelichten. Zij vertrekt binnenkort naar Kenia en is zeer gemotiveerd om haar 

bijdrage te leveren in het kader van dit project. Zij heeft Nairobi vorig jaar bezocht (toen 

haar oudere zus drie weken in de scholen van Kibera werkte) en was meteen onder de indruk 

van het werk dat het Giraffe Project daar deed. Zij gaat in juli werken in een team van 4 

jongeren en 1 volwassene, gefocust op activiteiten binnen en buiten de schooluren, en het 

inrichten van een bibliotheek. 

 

Het Giraffe Project werkt met basis- en middelbare scholen in de sloppenwijken van Nairobi 

om de kansen van de leerlingen te bevorderen. Het project zorgt ervoor dat kinderen een 

kans op onderwijs krijgen. De scholen die worden ondersteund door dit project, bieden 

eten/onderdak/slaapplaatsen/lessen aan. Elk jaar in de zomer gaat een groep Europese 

scholieren en studenten, vergezeld door de leiders van het Giraffe Project naar Nairobi. Ze 

blijven 3 weken ter plaatse om de objectieven van het project praktisch te realiseren. Wat er 

wordt gedaan in die drie weken zijn medische check-ups, het brengen en installeren van 

computers, het opbouwen en verbouwen van scholen/verven van klassen, maar ook 

educatieve activiteiten met de kinderen zoals dramalessen, taal- & leesoefeningen en 

teambuilding. De prioriteiten voor het zomerbezoek in 2011 zijn om de bovenste etage van 

de school ‘Tumaini’ in de sloppenwijk Marathe af te maken, een bibliotheek in te richten, de 

kinderen op HIV te testen en een computerruimte te installeren. 

 

Emma Doherty betaalt haar reis zelf en probeert ook nog geld bijeen te zamelen voor het 

project.  

 



GROS is van oordeel dat de deelname van Emma aan het ‘Giraffe Nairobi Project’ kadert in 

het reglement ‘Subsidies voor ervaringsreizen jongeren’ en beslist daarom 500 euro te 

storten. Emma Doherty is bereid om verslag uit te brengen van haar ervaringen in Nairobi. 

Hierover zullen later de nodige afspraken gemaakt worden. 

 

5. 11.11.11-CAMPAGNE 2011  

 

Binnenkort vergadert het 11.11.11-comité Hoeilaart om de nodige afspraken te maken i.v.m. 

de campagne 11.11.11 in Hoeilaart. 

Enkele data staan al vast : 

 4 november : 11.11.11-kwis in het Lindenhof 

 6 november : restaurant in het Lindenhof 

 

Er is ook al contact geweest met de Hoeilaartse basisscholen i.v.m. een nieuw project van 

Djapo. Djapo is reeds jaren een trouwe partner van 11.11.11 om de jaarlijkse campagne te 

vertalen naar een boeiend aanbod voor het lager onderwijs. Voor de 2011-campagne over 

het klimaat kiezen ze voor een nieuwe en vooral revolutionaire aanpak! Vanaf het najaar 

wordt  namelijk een spetterend en grappig luisterspel van ongeveer 45 minuten gelanceerd, 

geschreven door Ianka Fleerackers en uitgevoerd door bekende stemmen zoals Kim Hertogs 

(Zot van A), Steve Geerts (LouisLouise), Tine Embrechts (Anneliezen), Bieke Ilegems (De 

Rodenburgs), Erik Goossens (Leopold 3) en anderen.  Alles wordt dankzij uitgeverij Lannoo , 

productiehuis De Zeemier  (VRT documentaires) en muzikant Tom Kestens in goede banen 

geleid. 

 

De inhoud van het luisterspel 

De Hupsala Princess is een cruiseschip dat met een stel dieren aan boord uitvaart voor een 

luxueus snoepreisje. De passagiers leiden een zalig  luilekkerleventje: de zebra is enkel 

bekommerd om haar strepen, de olifant wil alles roze zien en de mieren en bijen zorgen 

ervoor dat de bediening op wieltjes loopt.  Er lijkt geen vuiltje aan de lucht… tot het schip  in 

woelige wateren terecht komt en er chaos en grote verwarring heerst. De passagiers moeten 

plots hun luxeleventje loslaten  om ongehavend uit deze situatie te komen. Gelukkig is er 

het jongetje Gem en Lily de jonge ooievaar die ontdekken hoe ze het schip nog net op tijd 

kunnen redden! 

 

De kinderen gaan mee op deze fascinerende wereldreis en ontdekken de 11.11.11-

campagne 

Naast de dieren gaan ook de kinderen van de klas aan boord van de Hupsala Princess. Zij 

varen undercover mee in een geheime kamer  en krijgen  een geheime opdracht.  Stukje bij 

beetje sijpelt de nodige informatie in de vorm van zoekopdrachten, raadsels en vreemde 

boodschappen in de geheime kamer binnen. Zo ontrafelen de kinderen de campagne van 

11.11.11 en maken ze  kennis met de gevolgen van de klimaatverandering in Peru. Ze 

worden uitgedaagd om actief oplossingen te bedenken. 

 

Troeven van het pakket 



 een uitdagend, verrassend en leerzaam traject, helemaal klaar voor gebruik.  

 per graad uitgewerkt pakket waar je zelfstandig mee aan de slag kan. 

 per graad een prentenboek met luister-cd. 

 educatief materiaal om in de klas aan de slag te gaan 

 per graad 4 uitgewerkte lestijden van 50 minuten (incl. 45min luisterspel) 

 een handleiding voor de leerkracht met achtergrondinformatie en het volledig 

uitgewerkte draaiboek. 

 

De beide Hoeilaartse basisscholen zijn bereid te werken met de vernieuwde aanpak van 

Djapo. GROS zal de kosten voor de educatieve pakketten en de bijscholing van de 

leerkrachten op zich nemen. 

 

6. FINANCIEEL VERSLAG 

 

GROS beslist partnersteun te geven aan : 

 Martin De Kegelfonds : 2500 euro 

 Wereldsolidariteit : 2000 euro 

 

GROS beslist ook 750 euro noodhulp te geven aan Oost-Afrika.  

 

7. VARIA 

 

 Rein, Ruben en Sandra stellen een aantal vragen op voor de Interradenkwis van eind 

oktober 2011. 

 Anita zoekt verder naar een nieuwe afgevaardigde voor Broederlijk Delen Hoeilaart. 

 Tijdens de persconferentie van het Druivenfestival 2011 is eigenlijk zeer weinig 

gezegd over Hoeilaart FairTradeGemeente. Het comité van het Druivenfestival had 

nochtans gezegd dat Fair Trade aan bod ging komen in de programmatie. Het 

ongenoegen hierover zal zeker overgebracht worden naar de organisatoren van het 

Druivenfestival. 

 

 

 

 

 


