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Sociale bescherming voor iedereen

De plaats waar je wieg staat heeft een beslissende invloed op je leven en 
gezondheid. Het Wereldfeest op 10 oktober stond in het teken van Moeder & 
Kind. Fotografe Lieve Blancquaert vertelde ‘s avonds in het GC Felix Sohie over 
haar boek ‘Birth Day’. 

Daarna boog een deskundig panel met vroedvrouwen en een arts zich onder 
leiding van Kris Smet over hoe onze sociale bescherming geregeld is: hier in 
België, en ginder in landen zoals Rwanda en de Filipijnen. “Hoe kan het toch, 
dat we wel naar de maan vliegen, maar dat goedkope vaccins, die hier vlakbij in 
Rixensart geproduceerd worden, niet terechtkomen in dorpjes in Congo waar nu 
zo veel kindjes sterven aan de mazelen”.

GROS blijft zich inzetten en verleende steun aan projecten in Congo via UNICEF, 
in Rwanda en in de Filipijnen, maar de veranderingen verlopen zeer traag. 

Ook de GROS-markt in de voormiddag trok veel bezoekers, waarbij onder meer 
verschillende projecten die GROS steunt in de kijker werden gezet. Er waren 
standjes met fairtrade- en ecoproducten.

Iedereen heeft recht op sociale bescherming, dat staat in verschillende 
internationale verdragen, conventies en andere documenten. Het 
houdt in dat mensen recht hebben op een inkomensgarantie als ze in 
situaties terechtkomen waarbij ze niet (meer) kunnen werken. Mensen 
hebben ook recht op toegang tot gezondheidszorg. 

Maar het recht op sociale bescherming 
blijft in sommige delen van de wereld 
achterwege. Twee jaar lang voeren twintig 
organisaties daarom campagne om 
ook in deze regio’s het recht op sociale 
bescherming te vragen. 

Wat is sociale bescherming?
De definitie varieert per land, per 
organisatie, … 11.11.11 geeft de volgende 
omschrijving:

Sociale bescherming omvat een 
coherent en op solidariteit gebaseerd 
geheel van structurele initiatieven 
en maatregelen. Die hebben tot doel 
om inkomensgarantie en toegang tot 
basisvoorziening te verzekeren voor 
alle mensen, gedurende hun gehele 
levenscyclus. 

Sociale bescherming mag niet afhangen van 
toeval of geluk. Niemand mag uitgesloten 
worden. Het kan pas duurzame resultaten 
opleveren als iedereen er toegang toe 
heeft. Daarom moet ook gekeken worden 

naar de noden van 
bepaalde doelgroepen. 
De omstandigheden 
waarin iemand geboren 
wordt, opgroeit, werkt en 
leeft, kan de toegang tot 
gezondheidszorg bepalen.  

Er zijn verschillende 
maatregelen nodig om 
sociale bescherming te 
realiseren. De overheid 
en organisaties zoals 
vakbonden, mutualiteiten, 
coöperatieven, ngo’s, … hebben een 
belangrijke rol. Met deze campagne wil 
11.11.11 het belang van sociale bescherming 
benadrukken.

Politieke eisen
Om een volwaardige sociale bescherming 
te vragen, heeft 11.11.11 ook een aantal eisen 
en aanbevelingen opgesteld voor politici:

1. Veranker het recht op sociale 
bescherming in wetten en verdragen;

2. Garandeer duurzame en solidaire 
financiering voor universele sociale 
bescherming;

3. Ondersteun wereldwijd de participatie 
van sociale actoren bij de uitbouw van 
sociale bescherming;

4. Voer op Belgisch, Europees en 
internationaal niveau een consequent 
beleid dat sociale bescherming 
versterkt.

Lees meer over de campagne van 11.11.11: 
www.socialebescherming.be

Geslaagde editie van het 4de Wereldfeest
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SOCIALE BESCHERMING 
WERELDWIJD
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Verantwoordelijke uitgever: Rein van Gisteren,
Vlaanderveldlaan 70, 1560 Hoeilaart

GROS-secretariaat:
Gemeenteplein 39, 1560 Hoeilaart
Telefoon: 02 657 05 05, E-mail: gros@hoeilaart.be

Sociale bescherming:  
een belangrijke hefboom voor 
ontwikkeling en sociale verandering
Er zijn in de wereld verschillende 
voorbeelden die aantonen dat er gewerkt 
wordt aan sociale bescherming én dat 
er resultaten behaald worden. Enkele 
voorbeelden.

Indonesië
De ongelijkheid in Indonesië is groot. 
Meer dan de helft van de bevolking moet 
rondkomen met minder dan 1,50 euro 
per dag. Er zijn al verschillende acties 
door de overheid ondernomen rond 
gezondheidszorg. Toch zijn er heel wat 
problemen met de werkgevers die hun 
sociale bijdragen amper betalen. Sociale 
bewegingen ijveren voor meer sociale 
rechtvaardigheid.

In 2011 kwam er al een wet voor de 
coördinatie van de sociale bescherming.  
De rol van de vakbonden was cruciaal bij 
de invoering van de wet, maar ze hebben 
ook een sterke rol bij de uitvoering ervan. 

Er zijn nog zeker twee uitdagingen. 
Allereerst de toetreding van alle 
arbeiders, zeker uit de informele sector, 
tot de sociale bescherming. Daarnaast de 
doorstorting van de werkgeversbijdragen 
in de formele sector waardoor de sociale 
zekerheidswet en de hervorming ook 
daadwerkelijk een verandering voor de 
werknemers en hun inkomenssituatie kan 
inhouden.

Peru
Peru kent een groeiende economie 
dankzij de export van ruwe grondstoffen, 
maar tegelijkertijd is er een grote en 
groeiende ongelijkheid.  Er waren vroeger 

al heel wat stappen gezet rond sociale 
bescherming. Maar vanaf de jaren 1990 
werd er door de overheid sterker ingezet 
op  de economische liberalisering en 
flexibilisering van de arbeidswetgeving. De 
sociale bescherming werd afgebouwd. 

De mijnbouw speelt een belangrijke 
rol in Peru, maar het is ook de sector 
met vele dodelijke arbeidsongevallen. 
De vakbonden spelen een grote rol 
bij sociale bescherming. De nationale 
federatie van de vakbonden heeft 
daarom geijverd voor betere wetgeving 
voor gezondheid en veiligheid op het 
werk. Maar de strijd stopt niet. Er 
lopen onderhandelingen over garanties 
voor hogere lonen, moederschapsrust, 
bescherming van vakbondsafgevaardigden, 

zekerheid over een minimuminkomen bij 
arbeidsongeschiktheid, enz.

Burkina Faso
De overheid in Burkina Faso investeert 
steeds minder in gezondheidszorg en trekt 
zich steeds meer terug. Daarom worden 
er andere initiatieven opgezet. Ongeveer 
15 jaar geleden zijn er mutualiteiten 
geïnstalleerd in lokale gemeenschappen. 
Ze werken op basis van solidariteit 
onder alle leden. De leden geven jaarlijks 
een bijdrage, zodat ze hierop kunnen 
terugvallen bij moeilijke momenten en 
voor bepaalde zorgen. 

Maar het is niet de bedoeling dat dergelijke 
initiatieven de rol van de overheid 
overnemen. Zij moeten instaan voor de 
volksgezondheid. De sociale bewegingen 
blijven zich inzetten zodat de overheid een 
verantwoordelijke rol opneemt.

Bron: Basisdossier - Campagne Sociale 
Bescherming - 2015

IEDER JAAR BELANDEN 100 MILJOEN MENSEN IN ARMOEDE OMDAT ZIJZELF OF IEMAND IN HUN FAMILIE ZIEK WORDEN. 
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VAKBONDEN, MUTUALITEITEN, SOCIALE ORGANISATIES EN BEWEGINGEN BOUWEN 
VAN ONDERUIT MEE AAN EEN BETERE SOCIALE BESCHERMING.
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Op zoek naar een 
veilig onderkomen
Het is de voorbije weken vaak in de media geweest: duizenden mensen zijn op de vlucht 
voor oorlog, geweld of vervolging en zoeken een onderkomen in de Europese landen. Er 
beweegt heel wat: solidariteitsacties werden opgezet, vrijwilligers gingen aan de slag in 
opvangcentra, … Ook in Hoeilaart blijft men niet onbewogen. 

Het OCMW kreeg verschillende keren de 
vraag of er iets kan gedaan worden. Het is 
niet altijd voor iedereen even duidelijk wat 
de overheid kan en mag doen. De personen 
worden toegewezen door Fedasil, het 
OCMW zorgt voor opvang.

Het OCMW zorgt onder meer voor de 
integratie in onze samenleving, maar kan 
dat niet alleen. Daarom wordt er beroep 
gedaan op vrijwilligers om deze personen 
te helpen bij een integratie. Enkele jaren 
geleden kwam een Afghaanse familie toe in 
Hoeilaart. Een interview met hen: 

Inburgeren in Hoeilaart

“U mag uw schoenen bij ons aanhouden 
hoor.” De thee en nootjes komen snel op 
tafel. De Afghaanse tv gaat uit. Je voelt je 
vlug thuis bij de familie Ahmadi. Het zestal 
woont vlakbij de sporthal. 

Wat Omed, de zoon van bijna 10, zich nog 
herinnert als eerste indruk? “Allé, dat ze 
in Hoeilaart anders praten. Dat de straten 
zo mooi zijn. En ja, dat de honden je niet 
bijten”. Na zeven jaar op Het Groene Dal 
spreekt Omed beter Nederlands dan 

menig anderstalige dorpsbewoner. Zijn 
ouders vinden de taal en het alfabet nog 
wel lastig. Maar het theoretisch rijexamen 
heeft Ahmad toch mooi gehaald. Via 
cursussen Nederlands en via zijn werk als 
tuinier bij Charlier leert hij nog elke dag 
bij: “Franstaligen zeggen Oeilaar”. En zijn 
collega’s legden uit dat Doenders geen 
maandag zeggen maar mondag. Voetballen 
bij ERCH zit er voor Ahmad niet meer in: de 
kruisbanden moeten gespaard worden. Ook 
Shakeba vond werk. Het poetsen via het 
Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap 
(PWA) geeft haar een zichtbaar blij gevoel.

“Heel veel blij” zijn de Ahmadi’s over 
de steun van twee vrijwilligsters bij hun 
inburgering. Sylvia en Marieke waren er 
altijd als er wat aan de hand was met de 
jaarlijkse regularisatie van hun verblijf 
of met onbegrijpelijke papieren en de 
Belgische procedures. Het begin was het 
zwaarst. Toen ze door administratieve 
regels de noodopvang onmiddellijk 
moesten verlaten, hebben ze na 
omzwervingen tijdelijk gebivakkeerd in 
Het Groene Dal. Met toestemming. Maar 
nu Omed daar opvalt vanwege zijn goede 
leerprestaties zijn ze gewend: “Rustig is 

het op straat”. Hier krijg je de Ahmadi’s 
niet weg, hier is hun nieuwe sociale 
netwerk, hier voetballen de jongens met 
hun vriendjes en hier vonden ze werk. 
Het belangrijkste verschil met Kabul, de 
hoofdstad van Afghanistan? “In Hoeilaart is 
‘t veilig”.

Met dank aan Sylvia Brinkhof.

11.11.11 in 
Hoeilaart 
11.11.11–broodzakken

De bakkerijen Decoster, Royal en Vandervaeren 
steunen de 11.11.11–actie door broodzakken 
van 11.11.11 te gebruiken gedurende de 
campagneweek.

Giften

Wie 11.11.11 financieel wil steunen, kan 
een bedrag overschrijven op rekening 
BE30.0000.0000.1111 van 11.11.11–Hoeilaart. Voor 
giften vanaf 40 euro ontvang je begin 2016 een 
fiscaal attest.

Vrijdag 6 november 
11.11.11-quiz Hoeilaart-Overijse

Ploegen van verenigingen, vrienden, buren of 
collega’s (max. 5 personen) nemen het tegen 
elkaar op in het GC Felix Sohie. 

Aanvangsuur: 20u, deuren open vanaf 19u15.
Info en inschrijven via: gros@hoeilaart.be.

Zondag 8 november 
11.11.11–brunch

In buffetvorm, waar je kunt genieten van
- huisbereide quiches, taarten, slaatjes, soep, 

broodjes, …
- vlees- en kaasschotels, streekproducten
- en andere verrassende gerechten
en dit alles voor 15 euro.

Vanaf 12 u in het GC Felix Sohie.
Inschrijven kan bij Mimi Loits (02 657 04 03)  
en Anita Vanthillo (02 657 36 51 of  
anita.vanthillo@skynet.be) 

Dinsdag 10 november 
Afterworkparty –  
Beweeg mee voor 11.11.11

Dit jaar organiseren we een afterworkparty. 
Start om 17u in de cafetaria van het GC Felix 
Sohie. Ingang: vrije bijdrage. 

Opwarmen doen we van 16u30 tot 17u00 met 
een Dansfeest voor Kids met Soulstep Dance 
Crew. 

Iedereen welkom!

Inzamelactie Het Groene Dal
De vluchtelingen die in België toekwamen, verzamelden een tijd geleden in het 
Maximiliaanpark in Brussel, nabij de Dienst Vreemdelingenzaken. In heel België zijn 
de voorbije weken verschillende inzamelacties op touw gezet om materiaal bij elkaar 
te krijgen. Ook in de basisschool Het Groene Dal verzamelden ouders en kinderen 
handdoeken, hygiënische producten (zeep, shampoo, …) en knuffels voor de vluchtelingen. 
De opbrengst was groot, een mooi resultaat na slechts enkele dagen. Alle spullen werden 
midden september naar het schooltje in het Maximiliaanpark gebracht.

Van links naar rechts op de bank:  
Shakeba met Edris, Elham, Omed en Iman op schoot bij Ahmad.
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Oxfam Wereldwinkel
G E M E E N T E P L E I N  2 0 ,  H O E I L A A RT

OPENINGSUREN WERELDWINKEL: 
DI-WO-ZA: 10 tot 12 en 14 tot 18 uur 

VRIJ: 9.30 tot 12 en 14 tot 18 uur 
ZO: 10 tot 12 uur

Warme  
chocolade-
fondant
Ingrediënten (voor 4 potjes)
125g boter (in blokjes en wat extra voor het 
invetten), 150g biorietsuiker* (en wat extra 
om op de vormpjes te strooien), 125g BIO 
Fondantchocolade met 72% cacao* (gehakt),  
3 grote eieren, 35g bloem

Bereiding
• Verwarm de oven voor op 200°C.

• Beboter vier potjes en besprenkel ze van 
binnen met één eetlepel suiker.

• Smelt de boter en chocolade langzaam au 
bain-marie en zet opzij.

• Klop de overgebleven suiker en eieren door 
elkaar en meng dit met de bloem.

• Schep de chocolade door het eimengsel en 
giet in de vormpjes.

• Bak de vormpjes ongeveer 10 tot 12 minuten 
in de oven of tot ze gerezen zijn.

• Dien onmiddellijk op.

Smakelijk!

*verkrijgbaar in de Wereldwinkel

Cadeaudagen
Op zoek naar een origineel én duurzaam 
cadeau? Met een cadeautje uit de 
Wereldwinkel maak je iedereen blij. 
Niet alleen de ontvanger, maar ook de 
producent in het Zuiden. 

In december organiseert de Wereldwinkel 
cadeaudagen met een uitgebreid 
assortiment aan geschenkideeën. Laat je 
verleiden door artisanaat, juweeltjes, sjaals, 
wijn, chocolade, verzorgingsproducten, ....

Zaterdag 12 en 19 december,  
van 10 tot 18 uur 

Zondag 13 en 20 december,  
van 10 tot 15 uur

De faire feestkoffer
Feestje binnenkort? Presenteer dan aan je 
gasten fairtradeproducten. Laat zien dat ook 
jij graag eerlijke handel bevordert, dat je vindt 
dat boeren, werkers en makers in het Zuiden 
een fatsoenlijk inkomen verdienen.

Je kan je feest creatief aankleden met 
materiaal uit onze faire feestkoffer. Koop je 
voor 25 euro aan fairtrade artikelen dan kan je 
in de Wereldwinkel de faire feestkoffer gratis 
lenen. Na je feest breng je hem terug naar de 
Wereldwinkel.

Wat zit erin?

Een feestschort, feestverlichting, een CD met 
wereldmuziek, deurhangers, feestslingers, 
recepten, memoryspel, ... en veel meer. De 
inhoud wordt steeds aangepast aan de vraag 
en de mogelijkheden.

Maak er zo een echt fair feestje van met 
faire producten in een fair decor.

Product in de kijker: Chocolade
Chocoladeliefhebbers aller landen, rep je 
naar de Wereldwinkel! Want daar liggen zes 
nieuwe soorten chocolade voor je klaar. 
Biologische cacao en suiker, gemengd met 
verrassende smaken zoals kokosnoot en 
amandelen. Of stap over naar the dark side 
met één van de drie fondantrepen met 72% 
cacao. 

Waarom je nooit meer andere chocolade 
wil:
• Onze chocolade is 100% bio.
• Deze chocolade met haar aroma’s van 

bloemen en vruchten is verslavend lekker!
• Wij weten welke boeren de cacaobonen uit 

deze repen geteeld hebben.
• De cacaobonen in onze repen komen van 

coöperaties waarin boeren de krachten 
bundelen en risico’s delen.

• De cacaoboeren krijgen een goede prijs, en 
een fairtradepremie daarbovenop.

• Door te kiezen voor Oxfamchocolade laat 
je beleidsmakers zien dat je eerlijke handel 
belangrijk vindt.

• Oxfam lust kindslavernij niet!
• Met je keuze voor Oxfam steun je 8.000 

vrijwilligers die ijveren voor eerlijke 
wereldhandel.


