
VERSLAG GROS-VERGADERING VAN 28 APRIL 2011  

 

Aanwezig : Anita Vanthillo, Greet Vandendriessche, Agnes Van Geyseghem, Joke 

Muyldermans, Robby Beelen, Sandra Vandenbroek, Beatrijs Dhont 

 

Verontschuldigd : Ruben Lombaert, Marc D’Haenens, Els Uytterhoeven, Marie-Paule Bockstal 

 

1. VERSLAG VERGADERING VAN 30 MAART 2011. GOEDKEURING 

 

Het verslag wordt goedgekeurd. 

 

2. REDACTIE VAN HIER TOT GINDER, 2011, NR. 2 

 

Volgende onderwerpen zullen aan bod komen in de nieuwsbrief Van Hier tot Ginder, 2011, 

nr. 2 : 

- Verslag van het FairTradeFeest 

- Druppels voor Haïti en acties in de Sint-Clemensschool ten voordele van Haïti 

- Bezoek van een Oxfampartner uit Sri Lanka (theeproducent Biofoods) n.a.v. 40 jaar 

Oxfam 

- Broederlijk Delen : resultaten van de campagne 2011  

- Wereldwinkelnieuws 

 

Timing : de nieuwsbrief zal eind juni bedeeld worden in de Hoeilaartse brievenbussen. 

 

3. HOEILAART FAIRTRADEGEMEENTE – EVALUATIE VAN HET FEEST 

 

Volgende opmerkingen worden gemaakt : 

- Het feest lokte veel meer volk dan verwacht en dit ondanks het minder goede 

weer. 

- Meewerkende verenigingen waren zeer tevreden. Het was ook zeer belangrijk 

dat er een aantal verenigingen bij betrokken waren. 

- Residentes In gaven een heel goed concert. 

- FT-mannetje kreeg goede reacties. 

- De interne communicatie kon beter. Voorstellen van promotiemateriaal b.v. 

worden best voortaan aan iedereen doorgemaild zodat de hele werkgroep 

mee kan beslissen. 

 

Conclusie : het was een heel geslaagd feest.  

 

Op vraag van het CBS stelt GROS voor om een FairTradeGemeente-bord op te hangen op 

volgende plaatsen : 

- Groenendaal 

- Tegenover Desbeck 

- Jezus-Eiksesteenweg 

- Lindenboom Maleizen 



- Vijver in het gemeentepark 

 

De bedoeling is dat elke plaat apart zou opgehangen worden op een paal. Dit voorstel zal 

voorgelegd worden aan het CBS. 

 

De werkgroep Hoeilaart FairTradeGemeente, bestaande uit de Trekkersgroep en een 

afvaardiging van GROS, zal om de 6 maanden vergaderen met als agenda : 

- Evaluatie van de activiteiten op FairTrade-gebied 

- Uitwerken van nieuwe initiatieven. 

De werkgroep vergadert de eerste keer op 16 juni a.s. 

 

4. BROEDERLIJK DELEN 2011 – EVALUATIE 

 

Zowel de Koffiestop op 18 maart als de Solidaire Maaltijd op 17 april waren een succes. De 

resultaten van de actie zullen gepubliceerd worden in Van Hier tot Ginder, 2011, nr. 2. Het 

afrekeningsdossier voor het bepalen van de GROS-toelage wordt in de loop van de komende 

weken ingediend. 

 

GROS beslist om 3000 euro partnersteun te geven aan de actie Broederlijk Delen 2011. 

 

5. IMPORE 2011  

 

GROS steunt IMPORE al verschillende jaren. Dit project heeft tot doel bij te dragen tot het 

bereiken van twee millenniumdoelstellingen (MDG’s) tegen 2015 in RWANDA door middel 

van een duurzame intense samenwerking inzake basisgezondheidszorg en 

opleidingsprogramma’s met geïnteresseerde Vlaamse onderwijsinstellingen en Vlaamse 

organisaties die actief zijn in de moeder- en kindzorg en in de ontwikkelingssamenwerking.  

Deze “MDG’s” zijn: 

MDG 4. Het sterftecijfer van kinderen onder de vijf jaar moet in 2015 in ieder 

ontwikkelingsland met minimaal tweederde zijn teruggebracht ten opzichte van 1990.  

MDG 5. De moedersterfte moet in 2015 met driekwart zijn teruggebracht ten opzichte van 

1990.  

 

Voor het werkjaar 2011 werden 9 prioriteiten vastgelegd.  

- Training personeel van het districtziekenhuis Kabutare in het district Huye  m.b.t. 

pediatrische spoedgevallenzorg en neonatologie 

- Transport en distributie medisch basismateriaal voor het districtziekenhuis Kabutare 

- Implementatie richtlijnen van de WGO inzake handhygiëne in de 15 

gezondheidscentra en het districtziekenhuis van het district Huye 

- Productie handalcohol voor de gezondheidscentra en het districtziekenhuis van het 

district Huye 

- Uitbouw skillslabs in de vijf recent erkende vroedvrouwenopleidingen in Rwanda 

- Opstellen prioritaire verbeteracties inzake pediatrie in de gezondheidscentra van het 

district Huye met het oog op de reductie van kindersterfte (Millenniumdoelstelling 4) 



- Gegevensverzameling met het oog op de monitoring en toekomstige evaluatie van 

deze verbeteracties   

- Preventief onderhoud van het regenwatercollectiesysteem in de gezondheidscentra 

van het district Huye. 

- Afwerken nieuwbouw in twee van de gezondheidscentra (bouwkampen Bouworde) 

 

Om de jaarlijkse missies verder mogelijk te maken, de continuïteit van dit project te 

verzekeren en een duurzaam effect te realiseren op de maternale en pediatrische 

gezondheid in het district HUYE en Rwanda in zijn geheel blijven de jaarlijkse financiële 

bijdragen vanuit België cruciaal.  

 

In 2011 zijn er meerdere missies gepland. Twee missies naar het districtziekenhuis 

Kabutare, een missie naar de vroedvrouwenscholen in Rwanda, twee bouwkampen van de 

Bouworde, en twee missies ter promotie van de handhygiëne in alle gezondheidsinstellingen 

van het district Huye. Zorgnet Vlaanderen heeft reeds een subsidie toegekend van 2.200 € 

voor 2011. LUMOS voorziet in een subsidie van 15 vliegtuigtickets van Vlaamse experts en 

15 € per dag per missielid voor verblijfs- en verplaatsing-onkosten in Rwanda. 

 

Naast het uitbouwen van skillslabs in vijf opleidingen vroedkunde in Rwanda en het afwerken 

van twee materniteiten in het district HUYE, zal prioritair aandacht besteed worden aan de 

noden aan pediatrische zorg in het district, zowel eerste- als tweedelijns, alsook aan de 

handhygiene. Verwacht wordt dat deze beide acties een significante bijdrage zullen leveren 

aan de reductie van de kindersterfte.  

 

Aan de GROS Hoeilaart wordt gevraagd bij te dragen in de financiering van de vergoedingen 

en werkingskosten van de plaatselijke medewerkers van IMPORE. Dit betreft o.a. de 

gegevensverzameling met het oog op de monitoring en toekomstige evaluatie van de 

verbeteracties, de plaatselijke verplaatsingsonkosten, kosten voor telefoon, fotokopies en 

internet, kosten m.b.t. de organisatie van de workshops en overlegvergaderingen, etc…   

 

Joke Muyldermans vertrekt eind mei 2011 naar Rwanda om een aantal weken mee te werken 

aan het project. 

 

GROS beslist 3000 euro partnersteun te storten voor Impore. 

 

6. WERELDSOLIDARITEIT 

 

In mei is er de campagne 2011 van Wereldsolidariteit. Agnes Van Geyseghem zal op de 

volgende GROS-vergadering meer info geven over deze campagne. GROS zal dan beslissen 

welk bedrag aan partnersteun zal gegeven worden. 

 

7. EDUCATIEF PAKKET 11.11.11  

 

Djapo is reeds jaren een trouwe partner van 11.11.11 om de jaarlijkse campagne te vertalen 

naar een boeiend aanbod voor het lager onderwijs. Aangezien er de voorbije jaren 



samengewerkt werd met de Hoeilaartse scholen, werd aan GROS informatie gegeven rond 

het nieuwe educatieve pakket van Djapo en 11.11.11. 

 

Omdat Djapo zich vanaf volgend jaar richt op de hele lagere school, is het een pakket met 

verschillende formules. 

Scholen die mee willen stappen in het verhaal kopen het educatief pakket aan. Dit omvat al 

het basismateriaal om in de klas aan de slag te gaan (cd’s, prentenboeken, verwerking, …). 

Mogelijkheden om in de gemeente het pakket te ondersteunen: 

- Nascholing organiseren via de gemeente voor alle leerkrachten van scholen uit 

Hoeilaart 

- Terugbetaling vervoersonkosten aan de scholen die een flashmob aanvragen 

- Helpen met de aanvraag voor Kleur Bekennen voor scholen 

- … 

 

Dit zijn slechts enkele van de mogelijke manieren waarop Djapo en GROS-Hoeilaart zouden 

kunnen samenwerken. 

 

GROS is bereid hieraan mee te werken en zal daarvoor contact nemen met Djapo en met de 

Hoeilaartse basisscholen. 

 

8. VARIA 

 

- Agnes Van Geyseghem is op zoek naar een afgevaardigde van Broederlijk Delen in 

GROS. 

- Aan de adviesraden is gevraagd dat een tweetal leden zouden helpen bij het 

opruimen van het Jan van Ruusbroecpark tijdens de Meifeesten. Afspraak op 8 mei 

om 18 uur in het park. 

- Op vrijdag 13 mei organiseert Wereldwinkel Hoeilaart een gevarieerde Sri Lanka 

avond in de zaal Hof Terheyde, om 20 uur. Het programma heeft de vorm van een 

talkshow met veel afwisseling. Mr Anil Yapa Banadara is de speciale gast van Vic 

Claes die hem zal interviewen. Het wordt een gezellige kennismaking met de 

producent van de thee die te koop is in de Hoeilaartse Wereldwinkel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


