
Voorstel verslag - GROS – 14 mei 2020 
ONLINE overleg – 20.30u 

 

Aanwezig/verontschuldigd: 

 

Aanwezig Boel Frank (Oxfam-Wereldwinkel) 

Aanwezig Bockstal Maryleen (Broederlijk Delen en Ekimanyelo vzw) 

 Bockstal Marie-Paule (Adviseur) 

Aanwezig De Rudder Carmen (Voorzitter - Onafhankelijk lid) 

Aanwezig Dhont Beatrijs (Oxfam-Wereldwinkel en Viva Salud) 

Verontschuldigd Muyldermans Joke (Adviseur) 

Verontschuldigd Vandebroek Sandra (11.11.11) 

Verontschuldigd Van Geyseghem Agnes (Wereldsolidariteit, Femma en Martin De Kegel vzw) 

Aanwezig van Gisteren Rein (Viva Salud) 

Verontschuldigd Van Thielen Elke (Onafhankelijk lid) 

Aanwezig Vanthillo Anita (11.11.11) 

Aanwezig Wallace Aletha (LEEF Foundation) 
  

Aanwezig Vanderlinden Annelies - Schepen van ontwikkelingssamenwerking 

Aanwezig De Rudder Marijke – Dienst Vrije Tijd en Welzijn (verslag) 

 

Aangezien er momenteel nog geen mogelijkheid is om een vergadering te plannen ‘op locatie’, 

hebben we dit online-overleg georganiseerd om alvast toch een vinger aan de pols te houden 

binnen de GROS en in verband met de stand van zaken. We bekijken ook welke (dringende) vragen 

rond noodhulp er zijn en indien nodig komen ook andere punten aan bod. 

 

 

1. Ronde van de ‘virtuele tafel’: Hoe gaat het met iedereen 

Iedereen stelt het goed. Marijke deed ook een korte rondvraag bij de afwezigen en ook daar went 

iedereen stilaan aan de nieuwe situatie. Vooral dat is niet altijd even evident om alles te 

combineren: normale taken en nieuwe dingen begint stilaan ook routine te worden of krijgen we 

onder de knie maar het heeft er wel voor gezorgd dat er een hele ommezwaai gebeurde binnen 

heel wat gezinnen en diensten. 

 

Nieuws van en vragen aan de schepen 

 

 Online vergaderen – wanneer terug fysiek vergaderen in GC Felix Sohie? 

Het stappenplan voor de geleidelijke heropening van het GC is klaar om besproken te worden 

binnen het college. Het is duidelijk dat dit maar stap voor stap zal kunnen gebeuren. Ook de 

diensten en infrastructuren dienen alle maatregelen strikt te volgen wat het organisatorisch niet 

altijd eenvoudig maakt. De laatste richtlijnen worden nog afgewacht maar voorlopig ziet het ernaar 

uit dat een volledige heropstart of heropening van openbare gebouwen nog niet voor direct zal zijn. 

 

Op dit moment werd de deur enkel geopend voor een strikt aantal vergaderingen zoals de 

gemeenteraad. We hopen in de komende weken ook een oplossing te kunnen bieden voor een 

aantal anderen zoals de adviesraden maar ook dat zal onder strikte voorwaarden moeten 

gebeuren. Marijke houdt ons hierover op de hoogte. 

  

 Stand van zaken ‘corona in Hoeilaart’  

Het aantal besmettingen in Hoeilaart lijkt al bij al nog mee te vallen waarvoor dank aan iedereen 

die daartoe heeft bijgedragen.  

Onze huisartsenpraktijk gebruikt op dit moment een ruimte in de kasteelhoeve zodat er een 

scheiding is tussen ‘gewone’ patiënten en zij met (vermoeden van) corona.  



Ook in de woonzorgsite en het kinderdagverblijf wordt alles in het werk gesteld (tot nu ook met 

succes) om elk gevaar op besmetting te vermijden. Dit vraagt elke dag veel inspanningen van de 

medewerkers. 

In de gemeente werd intussen een online hulpplatform opgezet, werden alle alleenstaande 80-

plussers waarvan het telefoonnummer gevonden werd, opgebeld en wordt alles in gereedheid 

gebracht voor de huis-aan-huis-bedeling van de eerste mondmaskers. 

 

Bij de administratieve diensten is thuiswerk de norm wat maakt dat de meeste collega’s hun 

werkplek thuis ingericht hebben. 

Op de dienst Vrije Tijd zijn er momenteel 2 medewerkers aan het werk in de kasteelhoeve maar 

iedereen blijft telefonisch en via mail bereikbaar. Ook daar werd de organisatie en het takenpakket 

omgegooid maar in de mate van het mogelijke wordt zo veel mogelijk opgevolgd en uitgevoerd. 

 

Nieuws van en vragen aan de secretaris 

 

 Corona op de dienst:  

Gezien het thuiswerk van de meeste collega’s, zijn we met 2 om ook een stukje opvolging op 

locatie te blijven doen (onthaal, post, vragen van collega’s,…). Waar mogelijk wordt ook zo veel 

mogelijk recup/verlof gepland omdat we ervan uitgaan dat het een drukkere/andere zomer en 

najaar zal worden. Bij 3 collega’s werd het gezin begin april groter waardoor zij ook voor langere 

tijd afwezig waren. 

Marijke raakt stilaan door het GROS-archief en tracht ook terug structuur te brengen in de 

mappen. Het corona-gebeuren heeft er wel voor gezorgd dat een aantal taken on hold werden 

gezet omdat andere dingen erbij kwamen, prioriteit kregen of helemaal omgegooid moesten 

worden. Zo ging er veel tijd naar het beantwoorden van heel diverse vragen van burgers, het 

belproject van de alleenstaande 80-plussers, de begeleiding van de basisscholen voor hun 

heropstart en het anders organiseren van het aanmeldings- en inschrijfsysteem voor de 

nieuwkomers in de scholen. 

Het bevragen en in kaart brengen van de voorstellen voor de relancemaatregelen, wat er leeft bij 

raden en verenigingen/diensten/… zal een volgend aandachtspunt worden. 

 

 Opvolging verslag vorige vergadering:  

o Geen meifeesten maar idee van promotie-actie wereldwinkel bij andere lokale 

handelaars kan misschien een win-win-situatie worden. Marijke pikt dit zeker op in 

het kader van de relance-voorstellen 

o De Van Hier Tot Ginder is intussen ook verspreid bij een aantal diensten + een 

voorraadje is nog beschikbaar op de dienst Vrije Tijd. De resterende exemplaren 

worden in het onthaalpakket voor de nieuwe inwoners gestoken. 

Ook op de website groeit het archief van de VHTG terug aan. Marijke probeert dit 

nog verder te vervolledigen. Beatrijs heeft het volledig archief op papier moest niet 

alles gevonden worden. 

 

 

2. Financieel: Noodhulp en partnersteun 

Heel wat organisaties doen intussen oproepen om ook verhoogde aandacht te hebben voor de –

corona-problematiek in het Zuiden en vragen hier bijkomende hulp voor. 

 

Vanuit de GROS doen we zeker nog een verdere bevraging bij de organisaties waar we in het 

verleden al partnersteun aan gaven. We maken de algemene afspraak dat de goedgekeurde 

aanvragen voor noodhulp telkens € 750 zullen krijgen (zoals dit vorige jaren ook was voor 

noodhulp), tenzij anders beslist wordt. 



Aan de organisaties wordt wel gevraagd om zeker ook verslag uit te brengen over de besteding van 

de middelen zodat we dit ook kunnen verantwoorden. 

 

Waar mogelijk verspreiden we hierover een persberichtje met oproep aan de lezers om zelf ook 

hun steentje bij te dragen. 

 

In bijlage bij het verslag een overzicht met de informatie die we ontvingen van 

verschillende organisaties. 

 

2.1.  Unicef en Artsen Zonder Grenzen:  

 OK € 750 voor elk  

 werd eerder al goedgekeurd door GROS-leden via mail en is intussen betaald 

 info die Anita hierover bezorgde, zit in de bijlage 

 

2.2.  Broederlijk Delen: campagne 

 Alle geplande activiteiten voor de campagne 2020 werden geannuleerd, ook de activiteiten 

in Hoeilaart – Broederlijk Delen riep op om wel te blijven steunen.  

o Oproep te doen via De Serrist en andere kanalen met boodschap dat GROS steunt 

als partnersteun en oproep om ook als individu te helpen 

 OK voor partnersteun € 4500  

Er is vanuit GROS geen tussenkomst voor de activiteiten die in Hoeilaart gepland waren wat 

maakt dat er hierdoor wel groot verlies is ten opzichte van 2019: alles samen brachten die nog 

een keer meer dan € 4000 op. Maryleen, die Broederlijk Delen vertegenwoordigt, betreurt dit. 

 

2.3.  COVID 12-12 

 OK voor € 750 (te beschouwen als noodhulp)  

 Agnes vraagt na hoe de middelen van 12-12 verdeeld worden (Marijke nog uit te zoeken). 

Ook bij een vorige algemene actie van het consortium 12-12 kon ‘Martin De Kegel’ geen 

aanspraak maken op middelen en waarschijnlijk zal dat nu niet anders zijn, wat Agnes 

uiteraard ook betreurt. 

 

2.4.  Martin De Kegel  

 OK voor € 750 noodhulp 

 Agnes deed navraag bij Lieve die nog een verslag zal bezorgen (zie bijlage!). 

 Agnes liet ook weten dat geplande acties in België niet kunnen doorgaan waardoor het 

inzamelen van middelen veel moeilijker wordt. 

 Ook hier vraag aan GROS voor partnersteun en noodhulp - Partnersteun te bespreken op 

basis van gegevens die bezorgd worden. 

 

2.5.  Viva Salud 

 de traditionele Paaseitjesactie ten bate van een klimaatproject in Cuba is deels in het water gevallen 

door corona. Het tekenfilmpje dat Rein maakte, is helaas maar een paar keer bekeken.... De dozen 

met niet-verkochte eitjes zijn bezorgd bij medewerkers in de zorg in eigen land. De bestellingen voor 

de Druivenstreek worden door Rein in de streek bezorgd.  

 Aandacht in VHTG heeft wel geholpen: Rein kreeg er enkele bestellingen bij dankzij het artikel. 

 

Rein geeft aan dat Viva Salud geen beroep doet op extra steun. GROS heeft die immers al gegeven. 

 

2.6.  Leef Foundation + actie mondmaskers voor Liberia 

 OK voor € 750 

 Wat doet LEEF met de gekregen donaties of financiële steun? (zie ook info van Aletha)  



o Tussenkomst verzendkost pakket (283 euro)  

o Tussenkomst aankopen van ontsmettingsmiddelen (+/- 60 euro; aankoop bij 

apotheek MultiPharma Hoeilaart en andere)  

o Tussenkomst aankopen van stoffen en naaigerief in Liberia om meer maskers te 

maken voor het ziekenhuis (nog aan te kopen in Liberia).  

o Ter plaatste in Liberia aankoop van emmers, javel, dettol voor het schoonmaken van 

de lokalen van het ziekenhuis en voor het wassen van de handen (nog aan te kopen 

in Liberia). Het mengsel dat men maakt voor het wassen van de handen is hetzelfde 

als dat wat gebruikt werd tijdens de Ebola-crisis.  

 Aletha had al eerder info bezorgd over de stand van zaken: voorlopig lijkt het erop dat alles 

ook relatief vlot ter plaatse raakt – ook daar zeker heel wat gevallen maar spijtig genoeg te 

weinig mogelijkheden om te testen. Er is en blijft sowieso al veel nood aan hulp.  

 Aletha heeft ook steun van 4de pijler gekregen en had nog middelen van de acties in oktober 

bij Duurzame Doendersdag. Daarmee heeft ze al een aantal dingen kunnen doen. 

 Afhankelijk van het budget dat Aletha beschikbaar zal hebben, wordt er nog materiaal 

aangekocht (max € 1000).  

 

2.7.  Andere  

 Mail van Karel Bogaert – Lodja: ongeveer 3 weken geleden scholen plots gesloten – beetje 

chaos – voor zover geweten weinig gevallen in Lodja maar wel veel in Kinshasa – prijzen in 

Lodja weinig veranderd maar elders in land blijkbaar wel enorm gestegen – in voorjaar kind 

overleden maar sukkelde al met gezondheid dus geen corona. Verder is er (voorlopig) geen 

nieuws of hulpvraag 

Maryleen doet nog extra navraag in verband met Ekimanyelo: kreeg €1000 voor 4de jaar 

op rij van 4de pijlerfonds (1 van de 98 die deze steun krijgen) – doen nu blijkbaar niets 

specifieks. 

 •  OK voor € 750 voor Ekimanyelo 

 

 Anita doet navraag voor Les Cajoutiers  

 

 Rein kreeg nog een mail van Vluchtelingenhulp die een steunaanvraag deed (niet 

specifiek gericht op de GROS), dit omdat het Klein Kasteeltje goeddeels gesloten is voor 

vluchtelingen die zich na aankomst willen melden. Men moet een digitale afspraak maken. 

Vluchtelingenhulp doet nu de eerste opvang en neemt de intake van de overheid over voor 

het maken van afspraken met de immigratiedienst. 

 

2.8.  Andere handelaars? Acties? Ondersteuning 

 Wereldwinkel: heeft een aantal bijkomende uitgaven moeten doen voor bescherming in 

kader van de maatregelen om de winkel te kunnen heropenen. Dit was niet een heel grote 

kost waardoor het nog wel meevalt. 

De webshop heeft intussen meer succes gekregen waardoor ook tijdens de sluiting van de 

winkel de verkoop niet helemaal stilviel. 

 

Vraag aan gemeente en GROS om zeker te blijven aankopen in de Wereldwinkel voor vb. de 

personeelsgeschenkjes, afname fruitsap,… Dit wordt echt positief ervaren.  

Ook het blijven promoten van de webshop kan zeker nog helpen.  

 

OK Wereldwinkel: 10% van totaal GROS-budget (30% van subsidie GROS gaat naar 

Wereldwinkel) mag uitbetaald worden. 

 

 



Oproep aan GROS: omdat we binnen het lokaal bestuur ook een enorme financiële inspanning 

moeten doen, hopen we dat de GROS bekijkt welke mogelijkheden er zijn om ook steentje bij te 

dragen (bij alle domeinen werd gezocht naar middelen om de kosten mee te dragen). Gros is zeker 

bereid om waar mogelijk iets te doen naar handelaars, verenigingen,… waardoor ook Noord-Zuid 

beleid in de kijker staat (Vb fair-trade snoepjes aankopen in wereldwinkel – en verdelen bij 

handelaars/verenigingen die ze kunnen aanbieden aan klanten). In functie van de noden, bekijken 

we de mogelijkheden tijdens volgende bijeenkomst(en). 

 

Suggestie Rein: lokale handelaars en restaurants steunen met publiciteit als ze in hun 

(maaltijd)aanbod FairTade-producten opnemen. 

 

TO DO: 

Persberichtje voor de verschillende steunmaatregelen die GROS geeft met warme oproep om ook te 

blijven steunen + de VHTG ook uitgebreider aan bod laten komen. Broederlijk delen (Carmen) +  

Covid 12-12 (Anita). Marijke stuurt dit mee met verslag.  

 

 

3. Activiteiten 

3.1. In de zomermaanden ? 

Nog helemaal niet duidelijk wat zal kunnen maar een aantal voorstellen worden nu verzameld. 

Marijke neemt het beleidsdomein Noord-Zuid zeker ook mee in het bedenken van een aanbod rond 

ondersteuning en relance. 

 

3.2.  Duurzame Doendersdag 

Online infosessies en film worden momenteel zeer gegeerd. Misschien kan hier iets mee gedaan 

worden? De milieuraad zou dan evt. de klimaatfilm vertonen die moest worden afgelast in maart. 

En misschien zijn er meer organisaties die een deel van de huur van zo'n grootbeeldscherm kunnen 

mee-financieren. 
 

3.3.  11.11.11 

Ook niet duidelijk wat er met 11.11.11-weekend zal kunnen… Afhaalmaaltijden of andere opties: 

over na te denken – ook voor andere initiatieven.  

 

 

4. Van Hier Tot Ginder - Juni-editie 

Ideeën voor artikels? 

 Mondmaskers voor ontwikkelingslanden: vb LEEF 

 Wat is de stand van zaken bij de gekende organisaties: Filipijnen (Chantal) – Leef – Les 

Cajoutiers – Wereldwinkel > stand van zaken ‘ik koop lokaal mondiaal’ + receptje voor de 

kinderen 

 Steun aan 12-12? > oproep steun kan op eerste pagina 

 

Publiceren tegen start zomervakantie – tegen eind mei informatie verzamelen die wat betreft 

corona ‘stand van zaken’ nog bijgewerkt kan worden 

 Redactieraad spreekt nog af voor begin juni 

 

5. Varia 

 Vergadering juni : 25 juni - Marijke laat weten of dit al dan niet in GC Felix Sohie kan 



 1ste schijf subsidie is intussen uitbetaald – vorig jaar nog groot deel over door mindere 

uitgaven: kan nu zeker gebruikt worden voor extra corona-noodhulp. 

 Exemplaar VHTG via post naar Anita (kreeg er geen bij de bedeling) 


