
VERSLAG VERGADERING GROS – 20 OKTOBER 2011  

 

Aanwezig : Anita Vanthillo, Agnes Van Geyseghem, Marc D’Haenens, Robby Beelen, Joke 

Muyldermans, Rein van Gisteren, Sandra Vandebroek, Beatrijs Dhont 

 

Verontschuldigd : Els Uytterhoeven, Marie-Paule Bockstal 

 

1. VERSLAG VERGADERING VAN 22 SEPTEMBER 2011. GOEDKEURING 

 

Het verslag wordt goedgekeurd. 

Er is contact genomen met Jeroen De Man. Hij verblijft momenteel in het buitenland en kan 

niet langer lid blijven van GROS. 

Er is ook nagevraagd of het Druiventeam wist dat zij FT-t-shirts droegen. Dat blijkt wel 

degelijk het geval te zijn. En bovendien waren de FT-t-shirts van een heel goede kwaliteit. 

 

2. GESPREK MET JULIA VILLANUEVA O’DRISCOLL I.V.M. EEN EVENTUEEL GEZAMENLIJK 

PROJECT GROS-CCVS 

 

Julia Villanueva O’Driscoll licht de werking en de doelstellingen van het Centre for Children in 

Vulnerable Situations toe. Het Centrum (CCVS) stelt zich als algemene doelstelling om het 

psychosociaal welbevinden van kinderen en jongeren die zich in kwetsbare situaties 

bevinden in Zuiderse landen, te bevorderen – zie www.centreforchildren.be. 

 

Elk jaar wordt er een sensibiliseringsinitiatief georganiseerd. Volgend jaar gaat dit door in 

maart-april rond het thema 'Drama, dans en beeldende kunst bij kinderen en jongeren 

betrokken in gewapende conflicten in Colombia'. Er worden verschillende locaties gezocht 

om activiteiten hieromtrent uit te voeren. Zo zijn er reeds lezingen en optredens 

georganiseerd op de VUB en UGent. Er komen hiervoor een aantal sprekers uit Colombia, 

waaronder de organisatie 'Taller de Vida'.   

 

Het centrum voor psychosociale ontwikkeling en ondersteuning ‘Taller de Vida’ (TdV) is een 

sociale niet-gouvernementele organisatie die persoonlijke en sociale hulpbronnen van 

kinderen, jongeren, families en gemeenschappen getroffen door het conflict bevordert, om 

vanuit psychosociaal perspectief hun ontwikkeling te versterken en mee te bouwen aan een 

volwaardig leven. TdV draagt bij tot de vernieuwing van processen van kennisconstructie en 

psychosociale methodieken om zo nieuwe vaardigheden te genereren die de sociale context 

waarin deze mensen leven, kunnen transformeren om zo bij te dragen aan vredesopbouw. 

De waarden waar ze binnen de organisatie op steunen zijn onder andere solidariteit, 

samenwerking, respect, eerlijkheid, democratie, soberheid en broederschap. In de realisatie 

van deze doelstelling heeft kunst een centrale plaats. 

 

In 1992 begon TdV met de emotionele ondersteuning van vrouwen die door het conflict 

verplicht waren te vluchten van het platteland naar de stad. In 1994 begon TdV met het 

organiseren van inkomstgenererende activiteiten voor gevluchte families, zoals artisanale 

workshops. In 2008 ontstond het project rond de reïntegratie van kinderen en jongeren die 

http://www.centreforchildren.be/


vroeger deel uitmaakten van gewapende groepen. Aan deze jongeren wordt psychosociale 

ondersteuning geboden aan de hand van workshops rond de mensenrechten, eigenwaarde, 

veerkracht, sociale interactie, zelfkennis, vredesopbouw en artistieke activiteiten. Voor 

meisjes werd het project ‘niñas de agua y arroz” (meisjes van water en rijst) opgezet als 

psychosociale ondersteuning van de specifieke noden van gedemobiliseerde en gevluchte 

meisjes -  www.tallerdevida.org  

 

Tijdens de week van 12 maart 2012 zouden een aantal mensen van Taller de Vida naar 

België komen. Er zouden dan een aantal workshops, lezingen, dans- en 

theatervoorstellingen georganiseerd worden. Men is nog wel op zoek naar een aantal 

subsidiekanalen om het hele project te bekostigen. Van zodra men daarover zekerheid heeft, 

wordt gestart met de uitwerking van het project. 

 

Er zou dan ook in Hoeilaart een avond kunnen georganiseerd worden met de mensen van 

Taller de Vida.  

Enkele suggesties en opmerkingen : 

- informeren bij Kinderdorp of samenwerking mogelijk is 

- lezing voor volwassenen 

- opbouw tentoonstelling 

- een zo ruim mogelijk publiek aanspreken 

- budgettair : organisatie van de avond en eventueel ondersteuning van het project 

 

Met Julia Villanueva wordt afgesproken dat zij contact opneemt wanneer zij nieuws heeft 

over de subsidiëring van het project. Pas dan kunnen verdere plannen gemaakt worden voor 

de organisatie van een avond met Taller de Vida in Hoeilaart. 

 

3. BESPREKING OVERLEG MET SCHEPEN ELS UYTTERHOEVEN I.V.M. TREKKERSGROEP 

HOEILAART FAIRTRADEGEMEENTE 

 

Er wordt verslag uitgebracht van het overleg met schepen Els Uytterhoeven i.v.m. Hoeilaart 

FairTradeGemeente. 

 

Volgend stappenplan is uitgetekend : 

- Contact nemen met het comité van het Druivenfestival. Wij willen immers als 

FairTradeGemeente verder een inbreng hebben in de feestelijkheden. 

- Inventaris maken van wat nu al gebeurt op vlak van het gemeentebestuur i.v.m. Fair 

Trade (aankoop FT-producten, schenken van FT-drank bij recepties enz.).  

- Onderhoud met het CBS zodat wij nog suggesties kunnen doorgeven. Els stelt voor 

dat een afvaardiging van de Trekkersgroep en GROS op 7 november naar een zitting 

van het CBS komt. Ze zal nog bevestigen of deze afspraak kan doorgaan. 

- Wat betreft de panelen Hoeilaart FTGemeente, heeft het CBS beslist om op de 

bovenste panelen van de infoportieken het officiële logo van FairTradeGemeente aan 

te brengen. Het officiële FTG-bord zou meegenomen worden bij bepaalde 

gelegenheden. Wij vinden dat een goed idee maar zouden toch graag het officiële 

bord plaatsen aan de vijver (kruispunt Albert Biesmanslaan – Henri Caronstraat) en 

http://www.tallerdevida.org/


ook aan het vernieuwde gemeenschapscentrum Felix Sohie. We brengen dat alleszins 

ter sprake tijdens ons onderhoud met het CBS. 

 

4. ORGANISATIE 11.11.11-CAMPAGNE. ACTIVITEITEN VAN DE JEUGD : BESPREKING 

EN VISIE 

 

De voorbereiding van de 11.11.11-campagne 2011 is in volle voorbereiding. Volgende 

activiteiten worden georganiseerd : 

- workshops in de Hoeilaartse basisscholen 

- quiz tegen onrecht op 4 november 

- 11.11.11-verkoop op 5 november aan AD Delhaize 

- Restaurant op 6 november 

- Fuif op 10 november 

 

GROS heeft vernomen dat op zondag 6 november de Hoeilaartse jeugdraad de jaarlijkse 

wandelzoektocht organiseert maar dat de opbrengst niet gaat naar 11.11.11 maar wel naar 

de organisatie GamMol. Deze organisatie voorziet een aantal dorpen in Gambia van 

drinkwater, heeft een school opgericht en stuurt vrijwilligers om er les te geven. 

GROS heeft evenwel een probleem met het feit dat deze activiteit georganiseerd wordt 

tijdens het 11.11.11-weekend. Dit werkt misleidend. GROS zou ook graag weten wat de 

motivatie van de jeugd is om niet rond 11.11.11 te werken maar wel rond een ander project. 

Bovendien heeft GROS ook een bemerking bij de naam van de werkgroep van de Jeugdraad 

die werkt rond de Noord-Zuidproblematiek : Wereldsolidariteit. Dit is immers ook de naam 

van de ngo van het ACW. GROS zal via schepen Els Uytterhoeven vragen of een afvaardiging 

van GROS een gesprek kan hebben met de werkgroep Wereldsolidariteit en met de Jeugdraad 

over deze opmerkingen. GROS wil ook tot nauwere samenwerking komen met de jeugd om 

in de toekomst gemeenschappelijke activiteiten uit te werken. 

 

5. BESPREKING VOORSTEL VAN REIN VAN GISTEREN I.V.M. HET ECOGLAZEN DORP 

 

Tijdens de vergadering van 22 september evalueerde GROS het Druivenfestival 2011. Er werd 

toen een verband gelegd met de naderende Klimaatcampagne van 11.11.11. en de zorg over 

de enorme afvalberg die we als festivalbezoeker achterlaten. Platgetreden 

wegwerpbierglazen ontsierden tijdens de feestelijkheden het dorpscentrum.  

 

Rein van Gisteren maakte een voorstel met als streefdoel : Hoe krijgen we herbruikbare 

bierglazen ingevoerd als alternatief voor de plasticberg die het Druivenfestival veroorzaakt? 

Kan dit streven worden ingekaderd in een lokale klimaatactie? De GROS-leden zullen deze 

tekst tegen volgende vergadering grondig doornemen en opmerkingen formuleren.  

 

Volgende vragen worden reeds gesteld : 

- Hoe kunnen we de jeugd warm maken voor dit initiatief? 

- Positie van de horeca? 

- Hoe vertalen naar de verenigingen? 

- Functie van de gemeentelijke diensten? 



- Hoe samenwerken met de Milieuraad? 

 

Op de volgende GROS-vergadering wordt deze problematiek verder besproken. 

 

6. ACTIVITEITEN VAN GROS TIJDENS HET WERKJAAR 2011-2012  

 

Er zijn een aantal ideeën voor activiteiten tijdens het werkjaar 2011-2012. 

Voorjaar : 

- infoavond over vzw Bouworde i.s.m. de Jeugdraad 

- infoavond over project ‘Les Cajoutiers’ i.s.m. 5 voor 12 

- activiteit met Taller de Vida 

 

Najaar : 

- infoavond over de Arabische Lente – Libië 

- Viering 10 jaar GROS met eventueel optreden van Heipasoep (strijdliederen).  

 

Op de volgende GROS-vergaderingen zullen deze activiteiten verder uitgewerkt worden. 

 

7. VERSLAG INTERRADENOVERLEG VAN 11 OKTOBER 2011  

 

Op dinsdag 11 oktober was er een Interradenoverleg. Volgende zaken werden besproken : 

- De Meifeesten 2011 werden positief geëvalueerd. 

- De Interradenquiz vindt plaats op vrijdag 9 december 2011 in JC Koldam. 

- Er is een voorstel vanwege de Raad Lokale Economie om dit jaar de traditionele 

kersthappening anders aan te pakken : drie dagen kerstmarkt met houten chalets en 

3 weken ijspiste. Locatie : speelpleintje Mariën (aan parking Delhaize). Het 

schepencollege, samen met het organiserend comité, onderzoekt momenteel de 

financiële impact  van dit voorstel. Er zal aan de verenigingen, de adviesraden en de 

handelaars gevraagd worden om mee te werken aan de uitwerking van de 

kersthappening nieuwe formule. Meer info volgt. 

- Nieuwjaarsdrink van de adviesraden vindt plaats op zondag 8 januari 2012. Sommige 

raden uitten kritiek op het feit dat men zelf voor een hapje en een tapje moet zorgen. 

Er werd beslist dat de adviesraden zelf drank gaan aankopen. Wie wil, kan toch nog 

zelf iets meebrengen. 

- De werken aan het GC Felix Sohie zullen klaar zijn in het voorjaar 2012. De officiële 

opening is gepland op zaterdag 30 juni 2012. 

 

8. FINANCIEEL VERSLAG 

 

De gemeentelijke bibliothecaris heeft een lijst opgesteld van boeken die kunnen aangekocht 

worden met financiële middelen van GROS. GROS gaat akkoord met dit voorstel. 

 

9. VARIA 

 

Vorming intercultureel samenwerken 



Rein van Gisteren rapporteert over zijn deelname namens de GROS aan de eerste 

bijeenkomst van een vormingsreeks in Leuven, georganiseerd door de provincie Vl-Br. Het 

ging over intercultureel samenwerken. De oktoberbijeenkomst werd geleid door Terra 

Cognita. Het belang van een blijvende dialoog die inhoud geeft aan de wederzijdse 

verbondenheid tussen Noord en Zuid werd met praktische voorbeelden, ervaringen en 

vragen verhelderd door docent Luc Lippens. Wat maakt dat een 

ontwikkelingssamenwerkingsproject faalt of slaagt? Beter aansluiten op lokale noden en 

cultuur en letten op de Verklaring van Parijs. 

  

Mobiliteitsplan van de gemeente Hoeilaart 

De gemeentelijke verantwoordelijke Mobiliteit, Strategische studies en Drinkwater wil op een 

GROS-vergadering het nieuwe mobiliteitsplan komen toelichten. Voorstel van GROS : op 

volgende vergadering 15 december om 19u30. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.terracognita.be/Welkom.html
http://www.terracognita.be/Welkom.html
http://nl.wikipedia.org/wiki/Ontwikkelingssamenwerking

