
VOORSTEL VERSLAG VERGADERING 
GROS Hoeilaart – 22 januari 2019 

GC Felix Sohie (lokaal ‘T Roth) - 20u 

 
Aanwezig/verontschuldigd: 

 

Aanwezig Boel Frank (Oxfam-Wereldwinkel) 

Verontschuldigd Bockstal Maryleen (Broederlijk Delen en Ekimanyelo vzw) 

Verontschuldigd Bockstal Marie-Paule (Adviseur) 

Aanwezig De Rudder Carmen (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 (Voorzitter GROS, 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 

Verontschuldigd Vanderstraeten Sam – Evenementencoördinator 

  

 

Algemeen 
1. Verslag vorige vergadering 10/12/2018 

 
Het verslag van de vorige keer wordt goedgekeurd. Er wordt gevraagd om verslagen iets 

uitgebreider te maken, zodat eventuele afwezige leden ook weten wat er besproken werd.  

 

 

2. Gast aan tafel:   

 

- Aushim Koumar & Camille Claeys – Oprichters Edukado VZW 

 

Aushim en Camille wonen sinds 2018 in Hoeilaart en komen 2 organisaties voorstellen.  

 

 UCOS 

Dit is een NGO, dat ontstaan is aan de VUB. Aushim is voorzitter. UCOS heeft een sensibiliserende 

rol en is actief in elke universiteit en hogescholen van Vlaanderen.  

Ze geven vorming aan de studenten die naar het buitenland gaan, maar zamelen zelf geen geld 

in. Ze worden gesubsidieerd door Vlaamse overheid 

 

 

 Edukado 

Bestaat sinds 2009 en hebben Aushim en Camille als studenten opgericht. De focus ligt op 

onderwijs en richt zich naar studenten. Ieder jaar wordt een project gekozen, ze hebben er 

momenteel 7 achter de rug, waarbij ze de lokale nood beantwoorden en samenwerken met de 

lokale gemeenschap.  

 

Studenten engageren zich voor zo’n project, verzamelen fondsen tijdens het academiejaar en 

tijdens de zomer gaan ze 1 of 2 maanden naar daar. Er wordt dus een ‘gebouw’ en geen geld 

geschonken. Het doel is een culturele uitwisseling tussen studenten en lokale bevolking.  

Edukado kiest een partner uit die een bepaalde nood heeft, daarna werken de studenten alles uit. 

Ze moeten 12.000 euro inzamelen. De selectie van de studenten gebeurt via motivatiebrief en -

gesprek; UCOS geeft een vorming aan de 12 studenten (4 over het hele jaar).  

 



Edukado krijgt subsidies via:  

 Gevestigd in Brussel (van de stad Brussel) 

 UCOS geeft vormingen gratis 

 Partnerschappen met de universiteit (copycentrum geeft gratis; elke rector heeft een 

peterschap, …) 

 

- Julie Stroobants -  Organisatie Gekko for Africa (Senegal) – Mogelijk gastland tijdens de 

Meifeesten 2019. 

 

Gekko voor Africa is een project dat de familie heeft opgezet, gesteund door lokale handelaars, 

vrienden, activiteiten, … Sinds 2 jaar een vzw ‘Gekko’, in totaal al 6 jaar actief. Ze werken ieder 

jaar volgens wat ze budgettair hebben.  

Ooit gestart met het peterschap van een kindje om naar school te kunnen gaan. Haar ouders 

hebben ook de organisatie bezocht. Er zijn in Senegal heel veel organisaties die bezig zijn met 

onderwijs in het specifieke gebied, maar de rest blijft dan vaak onderbelicht. Daarom hebben zij 

beslist om met hun project andere dingen te steunen. Doel is om het klein en bescheiden te 

houden. Waarbij ze de lokale bevolking proberen te ondersteunen, maar niet zelf dingen voor te 

schrijven.  

 

 

Wat doen ze: 

A. medicatie en medische spullen uitdelen: lokale apothekers houden medicatie waar iets 

ontbreekt, wordt meegenomen en uitgedeeld in ziekenhuizen waar medicatie tekort is 

B. waterputten zetten met “water is leven” als motto. Momenteel zijn er al een 18-tal 

geplaatst op een strategische plaats, met buurt van meerdere dorpen, zodat kinderen naar 

school kunnen gaan en niet altijd water moeten halen. Ze werken met lokale mensen die 

waterputten bouwen, niet met 1 vaste ‘aannemer’. Ook al eens teruggegaan en gemerkt 

dat ze leeg staan, dat heeft te maken met het tekort aan neerslag. De bouw wordt 

opgevolgd door lokale personen.  

C. Sanitaire blokken (momenteel 2), bv. eentje in de buurt van een school waar ooit al eentje 

heeft gestaan, maar in slechte staat was.  

D. Samenwerking met scholen: banken laten maken voor een school. Eén van de lokale 

scholen heeft hen als steunproject gekozen en een klaslokaal laten maken.  

E. Containers sturen: al 2x gedaan, maar dat is niet interessant vooral omdat het vaak veel 

kost aan douane. Via lokale contactpersoon die het gebied wat opvolgt en bekijkt waar er 

hulpgoederen kunnen uitgedeeld worden.  

F. Schoendoos vol plezier: in een school werden schoendozen gevuld ‘vol plezier’ (knuffel en 

ander materiaal) voor de kinderen. 

 

Haar vraag is om ook verder dan hun eigen gemeente bekendheid te verkrijgen, bijvoorbeeld door 

producten te verkopen of deel te nemen aan het kraampje. Om met mensen in contact te kunnen 

komen en vertellen wat ze doen en waar ze voor staan.   

 

Er wordt voorgesteld om ook aan te sluiten bij het vierdepijlersteunpunt. Bij activiteiten kunnen 

we Gekko vzw uitnodigen, maar momenteel is er niet onmiddellijk iets.  

 

 
G. Herverkiezing GROS:  

 

Het college bespreekt momenteel verschillende raden (organisatie, wetgevend kader, 

toekomstplannen, …). Dit is nog niet afgerond, maar de verkiezingen van alle raden zal gebeuren 

nadat dat voorgelegd is op de gemeenteraad.  

 

We bekijken na de herinstallatie van de GROS hoe organisatie kan/zal gebeuren.  

 

 

 

 

 



H. Nieuws van de schepen 

 

Elke schepen moet tegen eind maart een eerste voorstel voor de beleidsnota klaar hebben. Alle 

beleidsnota’s en meerjarenplannen moeten in december klaar zijn. De schepen vraagt om dit in 

februari te bespreken, waarbij er zal gekozen worden voor een algemeen beleid rond 

ontwikkelingssamenwerking, samen met 3 speerpunten. Daar worden dan ook de budgetten aan 

gekoppeld. De schepen bevestigt dat de 0.7% behouden blijft.  

 

I. Interradenoverleg  

 

GECORO heeft bij de vorige keer zijn werking toegelicht.  

 

 

J. FairTradeGemeente 

 

In GC Felix Sohie wordt normaal FairTrade wijn en fruitsap geschonken, maar sinds kort gebeurt 

dit niet meer. Annelies heeft dit besproken op het college. Een andere leverancier kan dit niet 

zomaar opvangen, er moet terug contact opgenomen worden met de brouwer. Annelies volgt dit 

verder op en zal de bevoegde schepen navragen.  

 

Op de regiovergadering van de wereldwinkel is een toelichting geweest over de toekomst van de 

titel van FairTrade-gemeente. Het systeem van toewijzen zal opnieuw herdacht worden. Mogelijk 

zullen we dan enkele acties moeten ondernemen.  

 
 

K. Nieuws van de Bib 

Toelichting van Frank 

 

Er is geen bijkomend nieuws sinds de vorige vergadering. Er is nog geen bijkomende lijst bezorgd 

door Annemie.  

 

 

L. Budget 2018: stand van zaken  

 

Beatrijs geeft toelichting over actuele stand van zaken van financiën. Er is nog 12.000 euro 

beschikbaar van het budget 2018. 

 

Beatrijs vraagt dat iedereen de facturen doorstuurt aan de secretaris en dat hij alles bundelt en 

aan haar bezorgt zodat alles goed verloopt.  

 

 

 

M. Aanvragen subsidie   

9.1 Bespreking van de voorliggende aanvragen: 

 

GROS 

vergadering 

Aanvrager 

categorie -  

soort 

aanvraag 

omschrijving opmerking 

     

 

We hebben een aanvraag van Valerie Van Espen ontvangen voor financiële ondersteuning voor 

ervaringsreizen door jongeren. We nodigen Valerie uit in februari voor een gesprek. De leden van 

de GROS bekijken en onderzoeken haar aanvraag. 

 

 

 

 

 



N. Van Hier Tot Ginder 

 

Eventuele data voor de Van Hier Tot Ginder  

 

 22 januari: Redactie vergadering VHG 

 Week van 25 februari = alle teksten binnen  

 3 maart: deadline VHG 

 5 maart: mini redactie VHG 

 11 maart naar De Serrist  

 Voorstel om het rondsturen van VHTG op 3/4/2019 

 

 

 

O. Initiatieven 

 

Kalender: Voorbije initiatieven (feedback) - Komende initiatieven (overzicht) 

De kalender wordt verder aangevuld (zie bijlage) tijdens de vergadering. 

 
 

Wat geweest is: 

- 12/12: Interradenoverleg 

- 6/12: Nieuwjaarsdrink Hoeilaartse Adviesraden 

- 19/1: Receptie 11.11.11 (Anita en Rein aanwezig) 

 

Wat nog moet komen: 

 

- 3 februari ontbijtfilm Jeugdraad – Vraag van de jeugdraad om terug samen te werken 

 

Als goed doel is er gekozen voor het sociaalcultureelproject ‘vzw Tada’ https://tada.brussels. 

GROS beslist om net zoals vorig jaar de FT-producten te betalen. Beatrijs zal de jeugdraad op de 

hoogte brengen.  

 

- 2 maart 2019: 4de pijler dag 

- 31 maart: bosuil - herbruikdag 

- Meifeesten 2019: Bespreking keuze welk gastland  

 

Voor de Meifeesten zijn er twee voorstellen als gastland: Senegal en Congo. De leden van de 

GROS stellen Congo voor, omdat hier een koppeling kan gemaakt worden met Ekimanyelo, de 

Wereldwinkel, …  

 

Carmen neemt contact op met Maryleen en Ekimanyelo om samen te komen en de mogelijkheden 

te bekijken.  

Er zal opnieuw een socioculturele focus gelegd worden, het politieke verhaal is niet aan de orde.  

 

 

P.  Varia 

 

Er wordt een volgende vergadering ingepland zodat de beleidstekst van de schepen kan 

besproken worden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://tada.brussels/


Q. TO DO LIJST  

 

WAT? WIE? HOE?  - RESULTAAT 

 

STAND VAN ZAKEN 

    

    

    

 

ADVIEZEN – voor 

opvolging 

 

  

2016:  personeels-

bezuiniging ten nadele 

ondersteuning GROS 

  

2016 – samenstelling 

raden/lidmaatschap van 

een raad 

  

2017 – 

novemberplechtigheden 

OK, antwoord Annelies tijdens GROS – Frank 

is contactpersoon rond deze materie 

 

 

2018 – MVO scan CBS 6/08 OK Sam! 

  

ALGEMEEN 

   

Uitbetalingen toelages  Sandra en Beatrijs  

Redactieraden VHTG Carmen  

Agenda en verslagen 

vergaderingen GROS 

Sam  

 

 


