
VERSLAG GROS-VERGADERING VAN 26 APRIL 2012  
 
Aanwezig : Anita Vanthillo, Agnes Van Geyseghem, Sandra Vandebroek, Marc D’Haenens, Rein van 
Gisteren, Carmen De Rudder, Joke Muyldermans en Beatrijs Dhont 
 
Verontschuldigd : Els Uytterhoeven en Robby Beelen 
 
 

1. EVALUATIE SENEGALAVOND OP 20 APRIL 2012 – ONDERHOUD MET LUC VAN HECKE EN 
MARLEEN GULDENTOPS 

 
Op vrijdag 20 april ll. werd in JC Koldam een Senegalavond georganiseerd door 5 voor 12 i.s.m. GROS. 
Er was o.a. de reisfilm te zien van een groep streekgenoten onder wie Luc en Marleen, die een 
trektocht door Senegal maakten met het schooltje Les Cajoutiers in het dorp Warang als einddoel. 
Om deel te nemen aan de tocht moest elke deelnemer vooraf minstens 500 euro sponsorgeld 
binnenhalen.  
 
Het bijeengebrachte geld wordt gebruikt voor het schoolgeld van de kinderen en voor de bouw van 
nieuwe klassen. De ouders worden evenwel ook bij het project betrokken. Daarbij worden 
arbeidsplaatsen gecreëerd (telen van voedingsproducten) en worden sociale activiteiten 
georganiseerd die ook de dorpelingen ten goede komen. 
 
Daarnaast bestaat ook een systeem van peterschap dat de kinderen mogelijkheid tot scholing en een 
permanente medische en sociale begeleiding biedt. 
 
De tocht zelf is heel goed meegevallen, er was ook een groot solidariteitsgevoel. Veel jongeren 
stapten mee. In oktober 2012 wordt een nieuwe trektocht georganiseerd waaraan hopelijk ook nu 
veel jeugd deelneemt. 
 
Luc en Marleen vinden het heel belangrijk dat via GROS promotie zou gevoerd worden voor het 
project en de trektocht. Nadruk moet liggen op sensibilisering. 
 
Conclusie : 

- In de GROS-nieuwsbrief van eind juni 2012 komt info over het project en de trektocht die in 
oktober 2012 georganiseerd wordt. 

- GROS zal Hoeilaartse deelnemers aan de tocht sponsoren. 
- GROS gaat een financieel peterschap aan voor 5 kinderen van Les Cajoutiers. 

 
Meer informatie over het project : www.lescajoutiers.com 
 

2. VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN 27 MAART 2012  
 
Het verslag wordt goedgekeurd. 
 

3. VERSLAG REDACTIERAAD VAN HIER TOT GINDER, 2012, NR. 1 
 
Op 17 april vond de redactieraad voor de GROS-nieuwsbrief, 2012, nr. 1 plaats. 
Volgende onderwerpen komen aan bod in de nieuwsbrief : 

- Jolien Vuylsteke uit Hoeilaart naar Zambia voor een project van de vzw Educ4All 
- Afrobelbeat en de Hoeilaartse Meifeesten 
- Julia Villanueva en Centre for Children in Vulnerable Situations 
- Resultaten Broederlijk Delen Campagne 2012  

http://www.lescajoutiers.com/


- Bespreking van enkele GROS-boeken uit de bibliotheek 
- Aankondiging van het Wereldfeest 
- Wereldwinkelnieuws 

 
Als gevolg van het onderhoud met Luc en Marleen zal er ook een artikel komen over Les Cajoutiers 
en de trektocht van oktober 2012. 
 
De redactieraad vraagt volgende suggesties te bespreken binnen GROS : 

- GROS-nieuwsbrief integreren in Hier Hoeilaart? 
- Foto’s voortaan in kleur? Financieel haalbaar? 
- Spelelement invoegen? B.v. kruiswoordraadsel, vraag over inhoud van het nummer? 
- Meer vaste structuur aanbrengen in de nieuwsbrief? 

Deze vragen zullen op een volgende vergadering besproken worden. 
 

4. VERSLAG VERGADERING WERKGROEP 10 JAAR GROS 
 
Op 20 april vergaderde de Werkgroep 10 jaar GROS : 

- Joke heeft al een aantal ideeën i.v.m.  de Wereldspelen : verschillende spelletjes die kinderen 
over de hele wereld spelen zoals knikkeren, bikkelen, teenslippers gooien enz. 

- Marc vond al animatie voor families o.a. korte theaterstukken 
- Andere suggesties voor de namiddag : workshops werelddansen o.a. buikdansen – juwelen 

en gadgets maken met recyclagemateriaal 
- William Van Laeken is niet vrij op 6 oktober. We zoeken verder.  
- Carmen wil ook meewerken aan de invulling van de avond. 
- Beatrijs neemt contact met Ben Van Achter i.v.m. campagnebeeld en affiche. 

 
Volgende vergadering van de werkgroep : vrijdag 1 juni 2012. 
 

5. ONTVANGST GAMMOL OP 15 APRIL 2012  
 
Er waren een 15-tal aanwezigen op de ontvangst van GamMol op 15 april 2012 op het gemeentehuis: 
afvaardiging van GamMol, Jeugdraad en GROS. Gebleken is dat er op dit moment geen band is tussen 
Hoeilaart en GamMol. De Jeugdraad wil nog wel actie voeren voor GamMol maar zeker niet tijdens 
het 11.11.11-weekend. 
 
Anita Vanthillo gaat contact nemen met Els Uytterhoeven, schepen ontwikkelingssamenwerking, en 
Sylvie Gahy, schepen jeugd, om de samenwerking tussen de jeugd en GROS beter uit te werken. 
 

6. PROJECT ZAMBIA – EDUC4ALL 
 
Samen met Jolien Vuylsteke vertrekt ook Linde van Hecke uit Hoeilaart naar Zambia. We vragen aan 
Linde om zich te komen voorstellen op een volgende GROS-vergadering. 
 

7. VARIA 
 
Er zijn 3 bijkomende FairTradeGemeente-borden besteld. Plaatsing van deze borden : 

- 1 bord op het kruispunt Albert Biesmanslaan – Henri Caronstraat 
- 1 bord aan invalsweg van Overijse 
- 1 bord aan invalsweg van Jezus-Eik. 

 
Op 16 mei a.s. vergadert de Trekkersgroep Hoeilaart FairTradeGemeente. 
 


