
VERSLAG GROS-VERGADERING VAN 21 OKTOBER 2010  

 

Aanwezig : Anita Vanthillo, Els Uytterhoeven, Agnes Van Geyseghem, Robby Beelen, Marc 

D’Haenens, Joke Muyldermans, Beatrijs Dhont 

 

Verontschuldigd : Ruben Lombaert, Sandra Vandebroek, Marie-Paule Bockstal 

 

 

1. VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN 22 SEPTEMBER 2010. GOEDKEURING 

 

Er worden geen opmerkingen geformuleerd. Het verslag wordt goedgekeurd. 

 

2. VOORSTEL VAN DE JEUGDRAAD VOOR OPRICHTING VAN EEN WERKGROEP 

ONTWIKKELINGSSAMENWERKING. BESPREKING 

 

Binnen de Jeugdraad is een werkgroep samengesteld die een 11.11.11-activiteit voor de 

jeugd voorbereidt en die in de toekomst andere initiatieven i.v.m. 

ontwikkelingssamenwerking zou nemen.  

 

GROS staat hier positief tegenover maar verkiest samenwerking boven elk apart initiatieven 

uitwerken. Een eerste stap in de samenwerking zou zijn dat een lid van de werkgroep zou 

deelnemen aan de GROS-vergaderingen. 

 

Daarom zal de werkgroep uitgenodigd worden op de eerstvolgende GROS-vergadering 

waarop ook de 11.11.11-actie 2010 zal geëvalueerd worden. 

 

3. VOORBEREIDING 11.11.11 IN HOEILAART 

 

Er worden afspraken gemaakt voor de uitwerking van de verschillende 11.11.11-activiteiten 

in Hoeilaart : 

- kwis op 22 oktober 

- kaartenverkoop aan de Delhaize op 6 november 

- restaurant in het Lindenhof op 7 november 

- promotie in de gemeente : infopanelen, vlaggen, verdeling nieuwsbrief Van Hier tot 

Ginder, artikel in Hier Hoeilaart van eind oktober. 

 

Er worden ook nog workshops georganiseerd in de Hoeilaartse basisscholen.  

Voor de 5de leerjaren: “Gelukkig 2015”, een spel over de toekomst van de wereld.  Via 

opdrachten in een spel komen de leerlingen te weten wat er in de echte wereld moet 

gebeuren om de millenniumdoelen te halen. 

Voor de 6de leerjaren: “Straffe boerenkost”, een spel over het leven van de boeren in Afrika. 

Leerlingen kruipen in de huid van boeren en boerinnen uit Congo, Rwanda of Burundi.  

Tijdens dit inleefspel worden ze geconfronteerd met de moeilijkheden die deze boeren 

dagelijks ondervinden.  Ze zoeken naar oplossingen en ontdekken samen wat er nodig is 

voor een beter landbouwbeleid.  Wat moet er allemaal gebeuren zodat  Afrikaanse boeren 



hun eigen boontjes kunnen doppen?  Hoe kunnen ze meer verdienen dan een appel en een 

ei? 

Als we armoede en honger wereldwijd willen verminderen, dan moeten we in Centraal-Afrika 

dringend de koe bij de horens vatten!  Maar wie moet daarvoor zorgen?  De leerlingen 

ondervinden het aan den lijve… zelfs zij kunnen hun steentje bijdragen! 

 

Data : 

St-Clemensschool:   

- 30 November :  “Gelukkig 2015”, 5e leerjaar,  17 lln, van 9u00 tot 10u20,  

- 30 November :  “Gelukkig 2015”, 5e leerjaar,  19 lln, van 9u40 tot 12u00,  

- 30 November :  “Gelukkig 2015”, 5e leerjaar,  21 lln, van 13u30 tot 14u40. 

 

- 29 November  : Straffe Boerenkost, 6e leerjaar , 16 lln. van 9u00 tot 10u20,  

- 29 November  : Straffe Boerenkost, 6e leerjaar , 16 lln. van 10u40 tot 12u,   

- 29 November  : Straffe Boerenkost, 6e leerjaar , 17 lln. van 13u30 tot 14u40. 

 

Het Groene Dal:  

- 2 december  : Straffe Boerenkost, 6e leerjaar (A+B), 34 lln. van 10u20 tot 12u,  

- 2 december  : Straffe Boerenkost, 6e leerjaar (B+C), 22 lln. van 13u45 tot 15u25. 

 

- 16 December  :  “Gelukkig 2015”, 5e leerjaar (A+B),  29 lln, van 10u20 tot 12u,  

- 16 December :  “Gelukkig 2015”, 5e leerjaar  (B+C),  25 lln, van 13u45 tot 15u25. 
 

Voor de 3de kleuterklassen: “Muzieklabyrint”, ritmes uit Afrika. 

Op 29/11/2010:  St-Clemensschool 

Op 15/12/2010:  Het Groene Dal  

 

Het is belangrijk dat een GROS-afvaardiging bij een aantal workshops zou kunnen aanwezig 

zijn. Op de volgende vergadering worden hiervoor afspraken gemaakt. 

 

4. AANVRAAG TOELAGE VOOR 11.11.11-CAMPAGNE 

 

Anita Vanthillo heeft een budget opgesteld voor de 11.11.11-campagne 2010.  

Totale kostenraming : 3055 euro. Hierin is gerekend : 

- workshops voor de scholen 

- onkosten kwis, restaurant in het Lindenhof en jeugdfuif op 10 november 

- promotiemateriaal 

 

GROS keurt deze aanvraag goed. De toelage zal uitbetaald worden na het binnenbrengen van 

het afrekeningsdossier. 

 

5. EVALUATIE ACTIVITEITEN OP 17 OKTOBER 2010  

 

Ontvangst nieuwe inwoners 



De nieuwe inwoners hebben zeer veel informatie gekregen. De nieuwe GROS-folder werd 

heel goed onthaald – oogt ook mooi. 

 

Film Miss Homeless 

- De opkomst viel vrij goed mee.  

- Interessante film. 

- Een goed idee om de vertoning buiten te geven. 

- Lekkere soep waarvoor veel dank aan Agnes! 

 

6. WERKINGSVERSLAG 2009 EN 2010  

 

Werkingsverslag 2009  

Werd voorgelegd aan de gemeenteraad van 4 oktober 2010. 

 

Werkingsverslag 2010  

Op vraag van de gemeentesecretaris zal het werkingsverslag 2010 digitaal worden 

aangeleverd aan de gemeenteraad. 

 

7. FINANCIEEL VERSLAG 

 

- Er wordt beslist om 8000 euro partnersteun te verlenen aan 11.11.11. 

- Ondertussen werd ook beslist om nogmaals 750 euro noodhulp te geven aan Haïti via 

Haïti Lavi 12-12. Sinds enkele weken heerst in dat land een cholera-epidemie. De 

hulporganisaties van het Belgisch Consortium voor Noodhulp die de oproep ‘Haïti 

Lavi 12-12’ lanceerden na de aardbeving van begin dit jaar, stuurden extra 

medewerkers en bijkomende middelen naar het noorden van het land. Op die manier 

helpen ze mee met de opvang en verzorging van de slachtoffers van die ziekte. 

Daarnaast willen ze ook de verdere verspreiding van de cholera voorkomen, onder 

meer via preventieve informatieboodschappen. 

 

Er wordt afgesproken dat voortaan bij noodhulpacties van GROS een bericht zal verschijnen 

op de homepage van www.hoeilaart.be. 

 

8. GITO-NEPAL 

 

Er is contact genomen met de directie van GITO-Overijse. Daaruit blijkt dat 3 leerlingen uit 

Hoeilaart meegaan naar Nepal (zie verslag van GROS-vergadering van 22 september 2010). 

De leerlingen betalen zelf hun reis en verblijf.  Zij halen hiervoor geld bijeen op jaarmarkten, 

met spaghettifeesten enz. Het geld dat via sponsoring wordt verzameld, wordt besteed aan 

het project zelf. 

 

GROS beslist 500 euro per deelnemer uit Hoeilaart aan het project te schenken. In totaal dus 

1500 euro. 

 

9. PROJECT VZW BOUWORDE IN EGYPTE 

http://www.hoeilaart.be/


 

Coralie Damien heeft een verslag doorgestuurd van het project in Egypte van de VZW 

Bouworde waaraan zij deelnam. GROS heeft dit project financieel gesteund. 

 

De bedoeling is begin februari 2011 een infoavond te organiseren over de VZW Bouworde. 

Anita Vanthillo neemt contact met de VZW om te zien wat de mogelijkheden zijn. 

 

10. VARIA 

 

Vorming Wereldwerkplaats 

VZW Wereldwerkplaats uit Kessel-Lo biedt enkele gratis vormingen aan voor mensen met 

interesse voor het Zuiden. Hiervoor hebben zij ‘Beelden uit het Zuiden’ uitgewerkt. Op een 

interactieve manier wordt gezocht naar antwoorden op enkele vragen die ons bezig houden.  

Meer informatie op www.wereldwerkplaats.be en www.scholenbanden.be 

 

Tentoonstelling ‘Overijse Wereld(t)’ 

In het CC Den Blank loopt van 24 oktober tot 9 november 2010 de tentoonstelling ‘Overijse 

wereld{t}’. In de eerste plaats krijg je een beeld van de acties die prominent aanwezig zijn in 

het straatbeeld of de media, zoals bijvoorbeeld de Wereldwinkel in de Stationsstraat, de 

jaarlijkse 11.11.11-actie, Vredeseilanden, Damiaanactie, Broederlijk Delen, het gemeentelijk 

Gazi project, de gemeentelijke actie voor La Cascarilla en de inzamelactie voor noodhulp in 

Haïti.  

Maar er zijn ook groepen die vanuit een persoonlijke bekommernis specifieke projecten 

steunen:  

 ‘Water for Damdame’ dat een Nepalees dorp van water en klaslokalen voorziet;  

 ‘Creola’ heeft een project voor waterbronnen en promoot zonneovens in Kenia;  

 ‘La Cascarilla’ is een project voor klaslokalen in Peru;  

 ‘Tomorrow4Isibani’ vangt baby’s en kinderen op van HIV patiënten in Zuid-Afrika;  

 Brandweer Overijse gaf een afgeschreven ziekenwagen een tweede leven in Paraguay 

en verschillende leden van het korps gingen vrijwillig helpen in Haïti met het Be-fast 

team.  

En tot slot zijn er ook nog de jongeren. Een aantal onder hen maakte een inleefreis en 

werkte mee met een NGO in het buitenland. Ook het Gemeentelijk Instituut voor Technisch 

Onderwijs stuurt haar leerlingen uit het laatste jaar regelmatig op een dergelijke inleefreis.  

   

Op vrijdag 29 oktober is er een vernissage. Er zal een GROS-afvaardiging aanwezig zijn. 

 

Hoeilaart FairTradeGemeente 

De Trekkersgroep meldt dat alle criteria voor het behalen van de titel van FairTradeGemeente 

binnenkort officieel behaald zijn. De deelname aan het Hoeilaarts kaastaartenfestival met 

FairTradekaastaarten werd aanvaard voor criterium 6 : ‘Lokale duurzame voeding’. Dit 

betekent dat we moeten beginnen denken aan het officiële overhandigingsmoment van de 

titel. Dit punt komt zeker op de agenda van de volgende GROS-vergadering. 

http://www.wereldwerkplaats.be/
http://www.scholenbanden.be/


 

Partnerproject van WW-Hoeilaart 

In mei 2010 wordt in Gent een seminarie georganiseerd met een twintigtal 

Oxfamproducenten uit verschillende landen. De bedoeling is dat de partners begeleid 

worden door de plaatselijke wereldwinkels. WW-Hoeilaart stelde zich kandidaat om een 

theeproducent uit Sri Lanka te ontvangen wegens de reeds bestaande band Hoeilaart-Sri 

Lanka. Meer informatie hierover volgt zeker nog. Voor meer informatie over de partner : 

www.biofoodslk.com 

 

 

 

 

  

 

http://www.biofoodslk.com/

