
Verslag GROS-vergadering van 22 september 2011  

 

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

Gisteren, Beatrijs Dhont 

 

Verontschuldigd : Els Uytterhoeven, Marie-Paule Bockstal, Joke Muyldermans, Sandra 

Vandebroek 

 

1. VERSLAG VAN DE GROS-VERGADERING VAN 30 AUGUSTUS 2011. GOEDKEURING 

 

Het verslag wordt goedgekeurd.  

 

Het verslag van de vergadering Trekkersgroep van 27 juli 2011 is nog niet besproken met 

schepen Els Uytterhoeven. Dit moet dringend gebeuren. Anita Vanthillo zal contact opnemen 

met Els om een afspraak hiervoor te maken. GROS wil dan ook verder praten over de 

plaatsing van de infoborden ‘Hoeilaart FairTradeGemeente’. 

 

Er zal ook contact genomen worden met Jeroen De Man, die momenteel in de VS verblijft, om 

te vragen of hij nog lid wil blijven van GROS.  

 

2. EVALUATIE DRUIVEN- EN THEMATENTOONSTELLING 

 

Fair Trade kwam niet echt tot uiting in de Druiven- en thematentoonstelling tijdens het 

voorbije Druivenfestival.  De Trekkersgroep heeft er wel hard aan meegewerkt maar de Fair 

Trade-gedachte had in de hele organisatie van het Druivenfestival weinig impact.  GROS stelt 

zich b.v. de vraag of de medewerkers en Druiventeamers wel wisten dat ze een Fair Trade   

t-shirt droegen.  

 

Conclusie : volgend jaar moet meer gewerkt worden aan concrete acties zoals : 

- bierviltjes met Fair Trade-logo  

- servetten met Fair Trade-logo 

- aandacht voor Fair Trade in speeches en programmabrochures 

- werken met herbruikbare bekers. Rein van Gisteren, afgevaardigde van GROS in de 

Milieuraad, zal hierover verder informatie zoeken en een voorstel uitwerken. 

 

Van 5 tot 15 oktober vindt de ‘Week van de Fair Trade’ plaats. Op 15 oktober is het dan 

Wereldwinkeldag. In AD Delhaize zal ook aandacht besteed worden aan Fair Tradeproducten. 

GROS zorgt voor : 

- aankondiging van de Week van de Fair Trade op de Lichtkrant 

- advertentie in De Serrist. 

 

3. 11.11.11 IN HOEILAART 

 

Op donderdag 10 november 2011 wordt er een fuif georganiseerd in JC Koldam. De 

organisatoren van deze fuif hebben een aantal bedenkingen. Ze merken de laatste jaren dat 



de opkomst voor de fuif niet meer is wat het vroeger was. De opbrengst is dan ook niet wat 

ze hopen. Dankzij de tussenkomst van GROS voor Sabam, installatie,... komt er toch 

een mooi bedrag vrij voor 11.11.11, maar dit zou meer kunnen. De organisatoren willen 

enerzijds gewoon meer volk, maar ze willen ook dat het volk vroeger komt. Nu komt het 

publiek pas opdagen tegen 1u, dat zijn dus geen inkomgelden en minder drankverkoop. 

Momenteel verkopen scouts, chiro, phobos reeds kaarten. Wie vijf kaarten verkoopt, mag 

gratis binnen. Maar dit systeem lijkt niet echt te werken. 

Daarom willen ze een aantrekkelijke act rond 22u-23u, zodat mensen vroeger komen. Dit 

mag natuurlijk niets of niet veel kosten. Zij vragen aan GROS of zij hierbij willen helpen en 

ideeën aanbrengen : een standup comedian, een bekend groepje …  

Anderzijds kan het naar de fuif komen misschien aantrekkelijker gemaakt worden met een 

gadget. Ook hier vragen zij ideeën van GROS. 

Volgens de organisatoren moet deze fuif moet toch een speciale editie zijn, gezien we nu 

2011 zijn! 

 

De combinatie van fuif en optreden van een standup comedian ligt vrij moeilijk : 

- schikking van de zaal 

- publiek moet op tijd aanwezig zijn 

- stilte tijdens het optreden. 

 

Daarom stelt GROS voor om een muziekgroep uit de streek te laten optreden. Dit zal ook 

meer volk lokken. Marc D’Haenens neemt hiervoor verder contact op met de organistoren 

van de 11.11.11-fuif. 

 

De samenwerking met Djapo dat de workshops in de scholen zal organiseren, verloopt ook 

vrij vlot. Er werden al afspraken gemaakt met de Hoeilaartse basisscholen. 

 

4. VRAAG VOOR STEUN AAN KLEINE PROJECTEN O.A. LES CAJOUTIERS 

 

Eind oktober vertrekken Marleen Guldentops en Luc Van Hecke, inwoners van Hoeilaart, naar 

Senegal, niet voor een toeristisch verblijf maar om samen met een humanitaire organisatie 

deel te nemen aan een sponsortrektocht. 

Het is de bedoeling om na een tocht van een week, vertrekkend aan de kust, richting 

landinwaarts, het dorp Warang te bereiken waar sinds enkele jaren Sophie Corynen uit 

Tervuren zich inzet voor de oprichting van een schooltje voor de kinderen uit de buurt, en 

om de leefomstandigheden voor iedereen in het dorp en omstreken te verbeteren. Je vindt 

alle informatie over de organisatie op www.lescajoutiers.com 

  

Om haar project te steunen zijn er al tal van kleine initiatieven genomen, zoals de trektocht 

(Walk 4 Les Cajoutiers ) waaraan Marleen en Luc deelnemen. Om te kunnen deelnemen 

moeten zij minimum 500 € rondhalen die zij ginds overhandigen. De reis zelf en het verblijf 

zijn volledig op eigen kosten. Hun vraag is of GROS op een of andere manier dit project kan 

steunen. 

 



In de GROS-vergadering van 2 juni 2003 werd een standpunt ingenomen i.v.m. aanvragen 

van organisaties die steun vragen voor een bepaald project : 

- Voor het verlenen van partnersteun aan een bepaald project moet er een duidelijke 

band zijn met Hoeilaart. 

- Er moet een vereniging van Hoeilaart achter het project staan. 

 

GROS beslist 500 euro te storten voor het project Les Cajoutiers en vraagt aan Luc en 

Marleen :  

- Dat zij een infoavond zouden organiseren in het voorjaar 2012 in samenwerking met 

een Hoeilaartse vereniging.  

- Dat zij een verslag zouden maken voor de GROS-nieuwsbrief. 

 

5. ACTIVITEITEN VOOR HET WERKJAAR 2011-2012  

 

Er worden een aantal voorstellen geformuleerd voor de GROS-werking in 2011-2012 : 

- Film over Libië ingeleid door een journalist (voorjaar 2012) 

- Infoavond over Les Cajoutiers (voorjaar 2012) 

- 10 jaar GROS (oktober 2012) 

 

Deze voorstellen zullen verder uitgewerkt worden. 

 

Er is ook een mail gekomen van Julia Villanueva O’Driscoll uit Hoeilaart.  Julia werkt aan een 

project binnen het Centre for Children in Vulnerable Situations. Dit centrum is een 

samenwerkingsverband tussen de Vrije Universiteit Brussel, de Universiteit Gent en de 

Katholieke Universiteit van Leuven.  

 

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. Dit gebeurt voornamelijk via het uitvoeren van praktijkgericht onderzoek. 

Concreet betekent dit dat vragen uit het praktijkveld als uitgangspunt worden genomen voor 

het opzetten en uitvoeren van wetenschappelijk  onderzoek én dat het gevoerde onderzoek 

ook terug "vertaald" wordt in concrete aanbevelingen voor praktijk en beleid. 

Naast onderzoek wil het Centre for Children in Vulnerable Situations ook zelf een aantal 

pilootprojecten uitbouwen waarin ondersteuning geboden wordt aan kinderen en jongeren 

die zich in kwetsbare situaties bevinden en aan hun ondersteuners. Momenteel werken ze 

rond 'kinderen en jongeren die betrokken waren bij gewapende groepen' in Colombia, Nepal, 

DRCongo en Oeganda en 'kinderen en jongeren die op straat leven' in Bolivia. 

Het specifiek project van Julia gaat rond de '(re)integratie van kinderen en jongeren die 

betrokken waren bij gewapende groepen'. In haar onderzoek focust zij zich voornamelijk op 

de situatie in Colombia. 

Belangrijk hierbij is ook de terugkoppeling naar de praktijk. Zo vindt men het belangrijk de 

bevindingen te delen met organisaties ter plaatse en te verspreiden via een jaarlijks 

sensibiliseringsinitiatief. Dit jaar gaat dit door in maart-april 2012 rond het thema 'Drama, 

dans en beeldende kunst bij kinderen en jongeren, betrokken in gewapende conflicten in 

Colombia'. Ze zoeken verschillende locaties 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’.  Julia Villanueva 

vraagt of het mogelijk zou zijn dit sensibiliseringsinitiatief mede te ondersteunen vanuit 

GROS. Hierbij zou het interessant zijn in Hoeilaart een sensibiliseringsavond te organiseren 

waarbij Taller de Vida de ervaringen door middel van een optreden komt presenteren.  

 

GROS zal Julia op de volgende vergadering uitnodigen om hierover verder te praten. 

 

6. FINANCIEEL VERSLAG 

 

Zoals op de vorige vergadering is beslist, zullen een aantal kosten voor het concert ‘Destiny 

Afrika’ ten voordele van het Kampala Children’s Center in Oeganda door GROS gedragen 

worden : 

- huur infrastructuur 

- promotie 

 

Maximum bedrag van de toelage is 1000 euro. Dat zal zo meegedeeld worden aan de 

organisatoren. Er zal ook gevraagd worden om een verslag van de activiteit te maken voor de 

GROS-nieuwsbrief. 

 

7. VARIA 

 

- De Interradenkwis gaat niet door op 28 oktober 2011 wegens onbeschikbaarheid van 

de zaal. Een andere datum staat nog niet vast maar het wordt waarschijnlijk een 

vrijdagavond in december. 

- Het GROS-jaarverslag 2010 is goedgekeurd door de gemeenteraad. Er werd wel 

opgemerkt dat het niet de bedoeling kan zijn dat GROS de gage voor een optreden tijdens de 

Meifeesten ten bedrage van 3000 euro ten laste neemt. Schepen Els Uytterhoeven heeft 

hierop geantwoord dat elke raad bijdraagt in de kosten van een gemeenschapsfeest. GROS 

wil hier ook nog aan toevoegen dat een gedeelte van deze gage telkens naar een project in 

een Derde Wereldland is gegaan. 

- Agnes Van Geyseghem meldt dat de Koffiestop 2012 plaats vindt op vrijdag 2 maart. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 


