
VERSLAG GROS-VERGADERING VAN 26 JANUARI 2011  

 

Aanwezig : Anita Vanthillo, Aude Van Calster, Marie-Paule Bockstal, Robby Beelen, Ruben 

Lombaert, Sandra Vandenbroek, Beatrijs Dhont 

 

Verontschuldigd : Els Uytterhoeven, Agnes Van Geyseghem, Joke Muyldermans, Greet 

Vandendriessche, Marc D’Haenens 

 

1. KENNISMAKING MET HET NIEUWE GROS-LID 

 

GROS verwelkomt Aude Van Calster als nieuw lid. Aude woont in Hoeilaart en is sinds enkele 

maanden aan het werk bij Plan België. Zij is geïnteresseerd in gemeentelijk 

ontwikkelingssamenwerkingsbeleid en wil meewerken binnen GROS-Hoeilaart. 

 

Aude geeft een voorstelling van Plan België. 

Plan België is een niet-gouvernementele organisatie (ngo), zonder politieke of religieuze 

banden en vrij van overheidsinmenging. Plan België is door de Belgische overheid officieel 

erkend als ngo in de sector van ontwikkelingssamenwerking. 

Plan België maakt deel uit van de internationale Plan-koepel, een kindgerichte organisatie 

die structurele projecten steunt in 48 landen in Afrika, Azië en Latijns-Amerika. 

Plan wil de levensomstandigheden van kinderen op lange termijn verbeteren zodat ze zich 

kunnen ontplooien in een wereld die hun rechten respecteert. Daarvoor heeft de ngo een 

specifieke aanpak gekozen: kindgerichte gemeenschapsontwikkeling. Kinderen staan dus 

centraal in alle activiteiten van de organisatie. 

In nauwe samenwerking met de lokale gemeenschap, waaronder ook de kinderen, realiseert 

Plan ontwikkelingsprojecten. In meer dan 60 landen, zowel in België als bij haar 

programmawerking in het Zuiden, werkt Plan op 3 niveaus. Zo wil de ngo structurele 

veranderingen teweeg brengen. 

 sensibilisatie en mobilisatie van de bevolking, waaronder ook kinderen 

 samenwerking met organisaties en allianties die actief zijn in de 

ontwikkelingssamenwerking en de promotie van kinderrechten 

 beleidsbeïnvloeding 

Als onafhankelijke ngo ontwikkelt Plan België projecten in rechtstreekse samenwerking met 

haar partnerlanden: 

 West-Afrika: Benin, Burkina Faso, Togo, Niger 

 Mekong-gebied: Cambodja, Vietnam, Laos 

 Latijns-Amerika: Honduras, El Salvador, Peru 

Die projecten focussen zich op 3 specifieke thema's: 



 Toegang tot kwaliteitsvol onderwijs 

 Seksueel-reproductieve gezondheid bij jongeren 

 Bescherming van kinderen in moeilijke omstandigheden 

Er zijn verschillende manieren om Plan België te steunen, waarvan het Plan Ouderschap de 

meest bekende is. Voor 0,83€/dag biedt u een kind en zijn gemeenschap kans op een beter 

leven. Dankzij de Belgische Plan Ouders kunnen 39.000 Plan Kinderen en hun gemeenschap 

een betere toekomst opbouwen. Op internationaal niveau worden 1,2 miljoen kinderen 

gesteund. 

Plan België in Hoeilaart 

Via de GROS zou Plan België haar aanwezigheid/visibiliteit in Hoeilaart willen versterken. Ten 

eerste door een oproep naar potentiële vrijwilligers toe. Ten tweede via sensibiliseringsacties 

naar de inwoners van Hoeilaart toe. Hoe gaan we dit waarmaken? Plan België zou aan bod 

kunnen komen in het juni nr van “Van Hier tot Ginder”, met een verslag van de 

voorjaarscampagne rond kwaliteitsvol onderwijs. De organisatie van een infoavond is ook 

een optie.  Via de (versterkte)werkgroep Vlaams-Brabant zullen op termijn activiteiten in 

Hoeilaart georganiseerd worden. 

 

2. MONDELING VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN 16 DECEMBER 2010  

 

Vermits het die avond zeer slecht weer was en de wegen wegens de sneeuw zo goed als 

onberijdbaar waren, zijn slechts 4 leden aanwezig op de vergadering. We hebben dan ook 

weinig zaken besproken : 

- Voorstel om een infoavond rond de vzw Bouworde te organiseren op 18 maart e.k. 

- Op 3 april wordt in Hoeilaart een groot FairTrade-feest georganiseerd n.a.v. de 

overhandiging van de titel. GROS neemt de kosten van de organisatie op zich. Op een 

volgende vergadering zal voorgesteld worden hiervoor een budget van 10 000 euro 

te voorzien.  

- Er wordt 750 euro gestort voor Music for Life. 

 

3. REDACTIE VAN HIER TOT GINDER, 2011, NR. 1 

 

Volgende onderwerpen zullen aan bod komen : 

- Broederlijk Delen – campagne 2011  

- Broederlijk Delen 2011 in Hoeilaart 

- FairTradefeest op 3 april 2011  

- Resultaten van 11.11.11-2010 in Hoeilaart 

- Wereldwinkelnieuws 

 

Timing : de nieuwsbrief zou op 28 maart moeten verdeeld worden in de Hoeilaartse 

brievenbussen. 

 

 

 



4. ACTIVITEITEN IN 2011  

 

Broederlijk Delen en Koffiestop 

Vermits Agnes Van Geyseghem, vertegenwoordigster van Broederlijk Delen, niet aanwezig is, 

wordt dit punt uitgesteld tot de volgende GROS-vergadering. 

 

Infoavond vzw Bouworde op 18 maart 

Er zou op die avond informatie gegeven worden over de kampen die in 2011 georganiseerd 

worden door de vzw Bouworde. Verder komen Amy Verbeke en Coralie Damien uit Hoeilaart 

vertellen over hun ervaringen op een kamp in Ecuador en Egypte. Nu blijkt dat Amy Verbeke 

die periode in Mali is in het kader van haar masterproef. Daarom wordt een nieuwe datum 

voorgesteld : 8 april of 29 april. We bekijken of deze datum voor alle partijen mogelijk is. 

 

FairTradefeest op 3 april 2011  

Op zondag 3 april a.s. krijgt Hoeilaart officieel de titel van FairTradeGemeente. GROS zal de 

kosten voor de organisatie van het FairTradefeest op zich nemen. Het voorstel om hiervoor 

10 000 euro te voorzien wordt aanvaard. 

Voorlopig programma : 

- Doorlopend eet- en drankstandjes 

- Fair Playspelen 

- 15u30 : officiële overhandiging van de titel en prijsuitreiking van de 

kindertekenwedstrijd met als thema ‘Noord-Zuidrelaties’ 

- Receptie en optreden van de Cubaanse groep Residentes 

Er komt een speciaal logo. De werkgroep is volop op zoek naar een presentator en een 

animator van de Fair Playspelen. 

Meer info volgt nog. 

 

10 Jaar Martin De Kegelfonds 

Nog geen verdere info beschikbaar. 

 

5. FINANCIEEL VERSLAG 

 

Het jaar 2010 wordt afgesloten met een ruim positief saldo. De bedoeling is dat dit gebruikt 

wordt voor de organisatie van het FairTradefeest op 3 april a.s. 

 

In januari 2011 zijn er grote overstromingen geweest in Sri Lanka. Een afvaardiging van het 

Martin De Kegelfonds is momenteel ter plaatse en kan dus hulp bieden. GROS beslist om nu 

reeds een deel van de jaarlijkse partnersteun aan het fonds te geven.  

 

6. VERTEGENWOORDIGING VAN GROS IN DE MILIEURAAD 

 

Ruben Lombaert is kandidaat om als GROS-lid de vergaderingen van de Milieuraad bij te 

wonen.   

 

 


