
VERSLAG GROS-VERGADERING VAN 28 FEBRUARI 2012  
 
Aanwezig : Anita Vanthillo, Marc D’Haenens, Carmen De Rudder, Rein van Gisteren, Agnes Van 
Geyseghem, Robby Beelen, Sandra Vandebroek, Joke Muyldermans, Beatrijs Dhont 
Lieve Missotten voor 11.11.11 
 
Verontschuldigd : Els Uytterhoeven, Marie-Paule Bockstal 
 

1. VERWELKOMING VAN EEN NIEUW LID 
 
Carmen De Rudder is al haar hele leven een inwoner van Hoeilaart. Momenteel werkt zij voor de 
Vlaamse Overheid, Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin. Daarnaast werkt zij haar 
masterpaper af binnen de richting Communicatiewetenschappen. Carmen is sterk geïnteresseerd in 
ontwikkelingssamenwerking en het beleid dat hierrond gevoerd wordt. Het volgen van een cursus 
ontwikkelingssamenwerking heeft de aanzet gegeven om zich te engageren in het gemeentelijke 
ontwikkelingssamenwerkingsbeleid. Daar wil zij aan mee werken als lid van GROS. 
 
 

2. GESPREK MET LIEVE MISSOTTEN I.V.M. DE VOORBEREIDING 
GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 2012  

 
Lieve Missotten, verantwoordelijke Vrijwilligerswerking 11.11.11 – regio’s Limburg, Antwerpen en 
Vlaams-Brabant, komt de brochure ‘Beleidsvoorstellen Noord-Zuid. Stappenplan en concrete 
aanbevelingen om van je gemeente een volwaardige Noord-Zuidspeler te maken’ toelichten. 
 
Tijdslijn voor de voorbereiding van de gemeenteraadsverkiezingen : 

- Najaar 2011 :  
Evaluatie van het lokaal Noord-Zuidbeleid 

- Najaar 2011 – begin 2012 :  
Opstellen van een eigen eisenbundel ‘Noord-Zuid’ 
Bijwonen van regionale vorming 

- Voorjaar 2012 : 
Invloed op de lokale partijprogramma’s 
Contacten met de regionale en lokale pers 

- Najaar 2012 : 
Publieke acties waardoor de GROS-eisenbundel kenbaar gemaakt wordt 

- Van 14 oktober tot einde huidige legislatuur : 
Opmaak van de beleidsplannen 

- Vanaf 1 januari 2013 : 
Actieplannen en acties 
 
5 belangrijke Noord-Zuidbeleidsdoelen : 

- De gemeente zet in op communicatie en sensibilisering 
- De gemeente engageert zich voor het klimaat 
- De gemeente kiest voor Fair Trade 
- De gemeente voorziet de mensen en de middelen 
- De gemeente zet haar schouders onder participatie en inspraak 

 
GROS stelt vast dat Hoeilaart op het vlak van Noord-Zuidbeleid al heel wat heeft bereikt : 

- Er is de nieuwsbrief Van Hier tot Ginder. 
- Verenigingen die een activiteit organiseren in dat kader, krijgen subsidies voor sensibilisering 

en communicatie. 



- Hoeilaart is reeds FairTradeGemeente. 
- De gemeenteraad heeft de principebeslissing i.v.m. Schone Kleren goedgekeurd. 
- 0,7% van het gemeentebudget wordt via een toelage voor GROS besteed aan Noord-

Zuidbeleid. 
 
Voor de volgende legislatuur moet zeker in het Noord-Zuidbeleidsplan opgenomen worden : 

- Behoud van de 0,7%-norm 
- Meer ambtelijke ondersteuning 
- Behoud van de titel van Hoeilaart FairTradeGemeente 
- Controle en handhaving van de actie Schone Kleren 
- Streven naar een nog betere communicatie en sensibilisering 
- Meer aandacht voor klimaat en duurzame ontwikkeling o.a. door samenwerking met de 

Milieuraad, door het opstellen van een subsidiereglement, door de uitwerking van het 
project ‘Hoeilaart ECOglazen Dorp’. 

 
Belangrijke aandachtspunten bij het opstellen van een Noord-Zuidbeleidsplan : 

- Een aantal informele bijeenkomsten organiseren waarbij allerlei ideeën kunnen 
geformuleerd worden. Nadien kan dan bekeken worden welke ideeën verder uitgewerkt 
kunnen worden. 

- Meetindicatoren inbouwen. 
- Concrete stappen formuleren. 
- Strakke timing opstellen. 

 
Er wordt een werkgroep gevormd die in de loop van de komende weken een memorandum met het 
oog op de gemeenteraadsverkiezingen 2012 zal opstellen. Dit memorandum zal in het voorjaar 2012 
gestuurd worden naar de voorzitters van de Hoeilaartse politieke partijen en de jongerenafdelingen. 
Leden van de werkgroep : Carmen De Rudder, Rein van Gisteren, Sandra Vandebroek, Anita Vanthillo 
en Beatrijs Dhont. 
 
De 11.11.11-bundel vind je op www.11.be/gemeente 
 

3. VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN 19 JANUARI 2012  
 
Het verslag wordt goedgekeurd. 
 

4. VOORBEREIDING AANTAL ACTIVITEITEN 
 
Een aantal praktische afspraken worden gemaakt voor de organisatie van Koffiestop (2 maart) en 
Solidaire Maaltijd (1 april) in het kader van Broederlijk Delen en voor de Colombiaanse avond met 
Taller de Vida (16 maart). 
 
Voor de viering van 10 jaar GROS wordt een werkgroep gevormd die nog in de loop van de maand 
maart zal vergaderen. 
Leden van de werkgroep : Marc D’Haenens, Joke Muyldermans, Rein van Gisteren, Anita Vanthillo en 
Beatrijs Dhont. 
 

5. AANVRAGEN VOOR TOELAGE JONGERENSTAGES 
 
Aanvraag van Lies Gernaey. Lies Gernaey meldt dat de reis naar Burundi is afgelast wegens een te 
groot veiligheidsrisico. Na verschillende incidenten in het land, werd er een negatief reisadvies 
gegeven om als groep van meer dan 30 mensen naar Burundi te gaan.  

http://www.11.be/gemeente


De groep is echter niet bij de pakken blijven zitten en heeft gezocht naar een alternatief. Begin 
januari werd beslist om de reis naar Burundi te vervangen door een reis naar Burkina Faso. De reis 
naar Burkina heeft dezelfde doelstellingen als de reis naar Burundi. Er is aan de objectieven niets 
veranderd, alleen het land is verschillend.  

Lies gaat naar de regio van Piéla, dat op 240 km ten noorden van de hoofdstad Ouagadougou ligt. 
Het is een klein dorp van ongeveer 10.000 inwoners zonder elektriciteit of stromend water. De 
organisatie SEL project heeft hier, net als in Burundi, een sociaal project opgezet met het accent op 
medische verzorging. 

GROS blijft het gewijzigde project steunen onder dezelfde voorwaarden. 

Aanvraag van Jolien Vuylsteke. Jolien Vuylsteke verblijft de hele maand augustus in Zambia voor de 
vzw Educ4All. De organisatie baseert zich op de UNESCO-idealen omtrent Education For All en de 
Universal Declaration on Cultural Diversity om hun projecten vorm te geven. De leden van de vzw 
geloven erin dat onderwijsbekrachtiging, contextafhankelijke effectieve scholing en culturele 
diversiteit essentieel zijn om onze gemeenschappelijke erfenis te verbeteren. Met dit gedachtegoed 
trekt de organisatie naar ontwikkelingslanden om er aan de lokale (toekomstige) leerkrachten 
workshops en colleges aan te bieden. 
Verdere informatie : http://www.educ4all.net 
 
Jolien Vuylsteke wordt uitgenodigd voor de volgende GROS-vergadering om meer uitleg te komen 
geven over de besteding van de eventuele GROS-subsidie. 
 

6. AANVRAAG PARTNERSTEUN IMPORE 
 
GROS verleent al een aantal jaren partnersteun aan Impore.  
Dit jaar zullen er opnieuw diverse missies doorgaan. Deze missies beogen onder meer de 
samenwerking met het Kigali Health Institute uit te bouwen (o.a. voorbereiding van een master 
opleiding Vroedkunde en dit instituut te ondersteunen met didactisch materiaal), en de bestaande 
samenwerking met de gezondheidsinstellingen van het district HUYE voort te zetten (o.a. bijscholing 
aan verpleegkundigen m.b.t. neonatale zorg, het toepassen van de kangoeroe-methode, het 
voorkomen van sterfte door malnutritie bij kleine kinderen). Tevens worden twee containers 
verstuurd: 1 met hoger-lager ziekenhuisbedden geschonken door A.Z. Maria Middelares in Gent, een 
tweede met medisch materiaal voor het districtziekenhuis.  
Er worden ook nieuwe initiatieven opgestart. Zo zal er een missie doorgaan met experten inzake 
ruimteplanning van gezondheidsinstellingen en de accreditering van ziekenhuizen, om in te spelen op 
het overheidsbeleid om de kwaliteit en efficiëntie in de gezondheidsinstellingen te verhogen. 
Daarnaast wordt een systeem opgestart van opvolging van alle prematuren die in Kabutare hebben 
verbleven. In het gezondheidscentrum Ruhashya zal het system van de watervoorziening hersteld en 
uitgebreid worden.  
Er zijn tenslotte ook twee bouwkampen gepland, met het oog op het bouwen van een belangrijk 
nieuw initiatief van het IMPORE-project: een tijdelijk opvangcentrum voor moederloze baby’s.  Het 
betreft pasgeborenen die moederloos zijn, ofwel door het overlijden van de moeder voor, tijdens of 
na de bevalling, ofwel doordat de baby bij de familie niet welkom is, ofwel doordat de moeder om 
medische of socio-economische redenen niet in staat is het kind groot te brengen. 
Meer concreet is het de bedoeling te werken aan de infrastructuur van een onthaalcentrum, waar 
moederloze zuigelingen kunnen opgevangen, gevoed en verzorgd worden gedurende enkele 
maanden tot maximum twee jaar. In die periode van tijdelijke opvang zal actief gezocht worden naar 
gastgezinnen, bij voorkeur wonende in hetzelfde district.  Dit centrum zal voornamelijk bestaan uit: 5 
slaapkamers met 2 zuigelingen per kamer, een speelkamer, een melkkamer, sanitair, een 

http://www.educ4all.net/


stockageruimte, een bezoekruimte en een kamer voor het personeel. Het zal gelokaliseerd worden in 
de stad Butare.   
 
Ook voor de activiteiten van 2012 zijn de begeleidende activiteiten van de plaatselijke medewerkers 
van het IMPORE project essentieel. Hiervoor zijn echter nog geen subsidies toegekend, met 
uitzondering van de begeleiding voor de geplande samenwerking met het Kigali Health Institute. 
 
GROS zal ook dit jaar partnersteun verlenen aan Impore : 3000 euro. 


