
Verslag Gros-vergadering van 30 maart 2010  

 

 

Aanwezig : Anita Vanthillo, Agnes Van Geyseghem, Joke Muyldermans, Sandra Vandebroek, 

Ruben Lombaert, Beatrijs Dhont 

 

Verontschuldigd : Els Uytterhoeven, Robby Beelen, Marie-Paule Bockstal, Jeroen De Man 

 

1. Verslag van de vergadering van 24 februari 2010  

Het verslag wordt goedgekeurd. 

 

2. Afsprakenlijst van Gros-vergadering van 24 februari 2010  

- Koffiestop: opbrengst ‘koffiestop markt’ is 235 euro.   

                                         ‘koffiestop bibliotheek’ is 56,5 euro 

- Actie ‘De Tijd dringt’: er is een mail verstuurd naar de jeugdraad maar we hebben 

geen antwoord ontvangen. 

 

3. Hoeilaart FairTradeGemeente – stand van zaken 

Volgende vergadering is 14 april omtrent ‘Duurzaamheid’ 

De werkgroep zal een actie moeten bespreken.  Belangrijk is dat deze eenvoudig, 

vernieuwend en blijvend is.   

De vergadering stelt voor dat Gros deze actie financieel zal ondersteunen. 

 

4. Project Impore 

Joke Muyldermans geeft een overzicht van de planning van Impore voor 2010. 

 

Missie 2010 

Aankomst in Kigali: 14/08/2010  

Vertrek naar België: rond 24/08/2010 

Zullen deelnemen aan deze missie: 

- gynecoloog,  

- kinderarts   

- een ziekenhuishygiënist(e) 

- een vroedvrouw met praktijkervaring 

 

Van de 5 andere Vlaamse hogescholen die een partnership gestart zijn met de 6 

Rwandese vroedvrouwenopleidingen zal telkens ook één vroedvrouw aan de missie 

deelnemen.  

 

Thema’s:  

-          Bouw materniteit Matyazo: 2 bouwkampen van De Bouworde Vlaanderen, 1 in Juli, 1 

in Augustus, 

-          Bijscholing verzorging kinderen in HUYE (MDG 4) 

-          Handhygiëne + productie handalcohol in HUYE 

 



-          Bezoek 6 scholen vroedkunde: vroedvrouwen zijn vrij al dan niet hun partnerschool 

te bezoeken 

-          Bijscholing docenten vroedkunde van de zes scholen: voorstel bijscholingsweek in 

Kigali (“train the trainers”) , nog te bespreken met de autoriteiten in Rwanda en verder 

voor te bereiden in de werkgroep van het partnership (NOVVR) 

-          Bijscholing verpleegkundigen in HUYE in post-partum zorg: mogelijk een 

workshop, minder interesse om de schouder-aan-schouder training dit jaar te 

organiseren; evaluatie Liesbet Timmers en Karin De Bresser afwachten (zullen 

uitgenodigd worden op volgende vergadering) 

-          Overleg met Rwandese autoriteiten (o.a. Mary, Dr. Jean-Claude en Pétronille) : 

partnership + evaluatie bijscholing + planning verdere samenwerking 

-          Inspectie watervoorziening in de gezondheidscentra op basis van rapporten van 

Pita 

  

Stand van zaken werkjaar 2010 

 

Men zal de meest dringende noden voor Huye in kaart brengen. 

Voor Sovu is het meest dringend bedden en materiaal te sturen/aan te kopen want de 

nieuwe materniteit staat nog leeg. 

Dit druist wel in tegen het uitgangspunt van de werkgroep om ook kennis door te geven 

en niet enkel materiaal leveren. Initieel was het de bedoeling hun zelfredzaamheid te 

stimuleren en ze zelf te laten instaan voor de inrichting. Maar blijkbaar was dit een te 

hoge verwachting. 

  

Op de vergadering wordt beslist om 2000 euro te storten aan Impore.  Joke zal vragen en 

laten weten waarvoor dit bedrag zal gebruikt worden. 

Omdat Impore reeds 3 jaar samenwerkt met Bouworde is het voorstel geformuleerd om 

in het najaar een informatie-avond te organiseren omtrent ‘Bouworde’ en de 

samenwerking met ‘Impore’. 

 

5. Actie Haïti – stand van zaken. 

Agnes: de doos is afgesloten. 

Informatie ‘Druppels voor Haïti’: Agnes mailt de informatie door aan al de Gros-leden. 

 

6. Werkingsverslag – ontwerp 

Inhoud is goed.  Voorstel is om er een algemene inleiding bij te voegen.  Ruben zal deze 

maken. 

Bij het printen: recto-verso uitvoeren. 

 

7. Aankoop boeken voor de bibliotheek 

 

De bibliothecaris heeft een lijst opgemaakt van boeken die door Gros aangekocht kunnen 

worden voor de Ruusbroecbibliotheek. Gros gaat met dit voorstel akkoord. De boeken 

mogen aangekocht worden. 

 



8. Voordracht Jef Lambrecht 

 

Er worden afspraken gemaakt voor de voordracht van Jef Lambrecht : 

- Beamer, laptop en kaart 

- Promotie 

- Drank na de voordracht 

 

 
 

 
 

 


