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Met een leven speel je niet

De Jeugdraad Hoeilaart organiseerde op 27 december 2015 een ontbijtfilm en zamelde geld 
in voor Geneeskunde voor de Derde Wereld (G3W). Dat ging met een simpele formule: 
op tijd uit de veren, met je ouders, vriendjes of vriendinnetjes aanschuiven in het GC 
Felix Sohie voor verse croissants, knapperige pistolets, chocomelk en fairtrade-choco. 
En dan naar de theaterzaal voor een korte kennisquiz van de GROS over fairtrade en 
gezondheidszorg. De winnares van de quiz kreeg een fraai T-shirt van G3W. 

En dan de film “Inside Out”, behorend tot de categorie “de betere kinderfilm”. Het is een 
vrolijke animatiefilm over een jong meisje Riley dat na een verhuizing nogal moet wennen 
aan haar nieuwe woonomgeving. Een film over emoties, met meerdere lagen in het verhaal, 
zodat er niet alleen voor de kinderen maar ook voor de meekijkende ouders veel te 
beleven, te glimlachen en te leren viel. In totaal bracht de ontbijtfilm 450 euro op. Door de 
bijdrage van de GROS kan er in totaal 900 euro aan G3W geschonken worden. 

Dit jaar plaatst Broederlijk Delen drie sterke vrouwen uit Colombia in de schijnwerpers 
tijdens zijn jaarlijkse campagne. Zij zetten zich in zodat hun gemeenschappen op een 
vreedzame manier hun gronden kunnen beschermen.

Niet enkel de Belg is gehecht aan zijn eigen 
woning en zijn eigen lapje grond. Ook in 
Colombia is dat zo. Zonder grond heeft 
de Colombiaanse boer geen eten en geen 
inkomen. Grond heeft ook een spirituele 
waarde en is deel van de cultuur en de 
identiteit van de bevolking. 

Maar de gronden van boeren krijgen steeds 
meer economisch belang. Zij worden 
opgeëist door bedrijven, grootgrondbezitters 
of door gewapende groepen. 

De Colombiaanse boeren verzetten 
zich. Broederlijk Delen ondersteunt het 
geweldloos verzet van deze boeren tegen 
het afnemen van de gronden.  Via lokale 
organisaties is Broederlijk Delen actief in 
twee regio’s: Córdoba (noorden) en Cauca 
(zuidwesten). Sommige organisaties werken 
op het terrein, rechtstreeks met de lokale 
gemeenschappen. 

De drie vrouwen die dit jaar centraal staan, 
zijn Celia, Deyanira en Fanny. Zij zijn lid van 

lokale organisaties waarmee Broederlijk 
Delen samenwerkt. Met die steun gaan ze 
in hun gemeenschap aan de slag om hun 
rechten te verdedigen en hun gronden niet 
te verkopen.

Drie sterke vrouwen nemen de touwtjes in 
handen
Celia woont in Tacueyó. Het gewapende 
conflict woedt heel hevig in deze streek. 
Guerrilla en leger strijden om de controle 
over het gebied. Een inheemse wacht 
probeert gronden en mensen te beschermen. 
“Tegenover geweren en granaten hebben 
wij een krachtiger wapen: de kracht van de 
menigte.”

In Padilla woont Deyanira. Ze verkoopt 
kumis, een lokale yoghurtdrank. 95% 
van de landbouwgronden in haar streek 
is in het bezit van grote bedrijven die 
suikerriet verbouwen. Dit groene monster 
heeft veel schade in de gemeenschap 
aangericht. Deyanira geeft vorming over de 
suikerrietplantages, mijnbouw en andere 
bedreigingen voor het grondgebied.

Fanny is boerin, maar veel land heeft ze 
niet. In Colombia is er nochtans geen tekort 
aan grond. Deze is erg ongelijk verdeeld. 
Met amper één hectare moet haar gezin 
rondkomen. Fanny verzet zich tegen de 
overheid die haar verbiedt om lokale zaden 
te gebruiken: ze wil aan landbouw doen op 
haar manier. 

www.broederlijkdelen.be/campagne

Ontbijtfilm
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Het geweld in Colombia is  
nog niet voorbij
Broederlijk Delen zet Colombia centraal in haar jaarlijkse 
campagne. In de gewapende strijd in dit Zuid-Amerikaanse land 
speelt grondbezit een belangrijke rol. “Gronden hebben hier een 
symbolische betekenis. Ze zijn vaak generaties lang in de familie, 
maar officieel is er weinig vastgelegd. Als de bevolking moet 
vluchten voor het geweld en later terugkeert, ontstaan er vaak 
problemen.” 

Dat zegt Julia Villanueva O’Driscoll uit Hoeilaart. Ze deed haar 
doctoraatsonderzoek naar de re-integratieprocessen van kinderen 
die betrokken waren bij gewapende groepen in Colombia. “Het 
gewapende conflict in Colombia is nog niet voorbij. Bij een 
vredesakkoord worden de wapens niet van de ene op de andere 
dag achtergelaten. Ook niet iedereen volgt daarna een re-
integratieprogramma. Ik ben voornamelijk in de steden geweest, 
bij de opvangcentra voor kinderen. Die kinderen kwamen uit de 
plattelandsgebieden waar ze deel uit maakten van gewapende 
groepen.”

Kinderen voelen zich aangetrokken door gewapende groepen. 
Dit komt waarschijnlijk omdat deze hun structuur en perspectief 
bieden. Dat de terugkeer in de maatschappij erg moeilijk is, 
bevestigt Julia. “Het is niet eenvoudig om dat geweld los te laten. 
In de steden zijn er nog steeds gewapende bendes die kinderen 
aantrekken. Zij kennen niemand in de stad, hun familie hebben 
ze achtergelaten, het is een andere omgeving en cultuur. Die 
gewapende groepen bieden hen iets bekends waardoor ze zich 
aansluiten of laten beïnvloeden.” 

15.727,12 euro voor 11.11.11!
Wie 11.11.11 wilde steunen, kon kiezen uit verschillende activiteiten.

De opbrengsten van deze activiteiten zijn:
• 2.063,92 euro van de brunch in het GC Felix Sohie
• 1.436,38 euro van de 11.11.11-afterworkparty in het  

GC Felix Sohie
• 1.412,32 euro van de quiz, een samenwerking van  

11.11.11 Hoeilaart en Overijse  
• 814,50 euro van de giften via de stortingsformulieren

GROS gaf 10.000 euro partnersteun.

Alles samen 15.727,12 euro!

Bedankt aan iedereen die daar een steentje toe bijdroeg!

www.11.be/campagne

Broederlijk Delen  
in Hoeilaart
Solidaire maaltijd
De lokale afdeling van Broederlijk Delen nodigt je uit voor de 
Solidaire Maaltijd op zondag 20 maart in de St.-Clemensschool. 
Welkom met vrienden en familie vanaf 12u00 voor een aperitief 
(aangeboden door de Wereldwinkel) en toelichting over de 
campagne. Om 12u30 staat een lekker buffet met Colombiaanse 
gerechten klaar.

• Maïssoep
• Colombiaanse sancocho (stoofschotel met 

kippenreepjes)
• Postre de tres leches (dessert van drie soorten melk)

Prijs:
Volwassenen: 20 euro
Kinderen jonger dan 12 jaar: 12 euro.
Vooraf inschrijven is gewenst, graag vóór maandag 14 maart bij 
Jacqueline Brenart: 02 657 43 33 of 0476 21 26 88, Pierre Van der Stock: 
02 657 10 49 ofwel schriftelijk met een mededeling in de bus van de 
pastories van Hoeilaart en Jezus-Eik of per e-mail: prnuyts@scarlet.be.

Koffiestops
Ook dit jaar had op 4 maart een koffiestop plaats op de wekelijkse 
vrijdagmarkt waar je terecht kon voor een heerlijke kop koffie, 
thee of warme chocolade in ruil voor een vrije bijdrage. En op 
5 maart kon je terecht in de Bib waar de drankjes aangeboden 
werden door enkele vormelingen. Er is nog een koffiestop in de 
St.-Clemensschool op 12 en 13 maart tijdens het lentefeest. De 
opbrengst van deze koffieverkoop wordt ook geschonken aan 
Broederlijk Delen.
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Met de steun van de GROS
Net als andere jaren besteedt de GROS een deel van zijn budget aan partnersteun. Veel inwoners zijn betrokken bij projecten in het 
Zuiden. Ontdek hieronder een aantal projecten.

Les Cajoutiers kreeg  1.200 euro steun. Les Cajoutiers bouwt 
schoolinfrastructuur en biedt basisonderwijs in Warang-Mbour 
(Senegal) aan kansarme gezinnen en aan dove en slechthorende 
kinderen. De school blijft groeien. De schoolgebouwen worden 
verder afgewerkt, sanitair wordt bijgebouwd en pedagogisch 
materiaal wordt aangekocht.

www.lescajoutiers.com 

Het fonds Martin De Kegel zet zich al meer dan 10 jaar in voor 
projecten in Sri Lanka. Ze bouwen er schooltjes, zorgen voor 
scholing en werk en zetten ook in op hygiëne door waterputten te 
installeren. GROS gaf in 2015 4.000 euro voor deze waterputten. 
Ook de opbrengst van Hoeilaart Zomert op 5 juli was ten voordele 
van het fonds en bracht 173,36 euro op.

www.mdkvzw.be 

GROS steunt al verschillende jaren het Impore-project in Rwanda. 
Bij het tijdelijk opvangtehuis Chez Marraine komen aanvragen 
voor het voeden en verzorgen van kinderen in crisisperiodes 
frequenter binnen. Uitbreiding en verbouwingen zijn noodzakelijk. 
GROS beslist 3.500 euro partnersteun te verlenen om de tweede 
nieuwbouw zo vlug mogelijk af te werken.

chezmarraine.wordpress.com 

Danny Bombaerts nam van 17 februari tot 28 februari 2016 deel 
aan Dwars door Oeganda. Deze fietstocht staat in het teken van 
de strijd tegen honger en armoede. De reis moeten de deelnemers 
zelf betalen, maar ze moeten ook geld voor het project inzamelen. 
Vanuit de GROS kreeg Danny 1.000 euro als steun aan het project. 

www.broederlijkdelen.be/doe-mee/dwars-door-oeganda 

Chantal Poellaer zet zich al een aantal jaar in voor de straatkinderen 
in Bulacan – Filipijnen. Eind 2014 heeft ze een speeltuintje 
aangelegd voor deze kinderen. GROS heeft 560 euro partnersteun 
gegeven. De opbrengst van het Repair Café op 12 maart gaat naar 
het project.

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
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Rijst met vegetarische  
groene currysaus
Ingrediënten voor  
4 personen:

1 paprika, olijfolie, 1 zakje bio 
cashewnoten natuur*, 250 
gram bio volle rijst of witte 
rijst*, 1 zakje groene curry 
kruidenpasta*,  
1/2 blik ananasschijven*, 4 el 
pindakaas*

* verkrijgbaar in de 
Wereldwinkel

Bereiding

• Bereid de rijst volgens de aanwijzing op de verpakking. Snijd de paprika in repen.  
Verhit de olie in een wok en voeg de currypasta toe.

• Bak tot de geuren vrijkomen. Voeg de reepjes paprika toe en roerbak deze kort.  
Blus de curry af met een deel van het ananassap. Voeg de pindakaas en in stukjes 
gesneden ananas toe en meng alles goed door elkaar. 

• Laat ca. 8 minuten pruttelen op middelmatig vuur. Serveer met de rijst en garneer  
met cashewnoten.

Tip: je kan ook stukjes kip mee wokken.

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

Nero zegt: “TTIP 
niet in mijn naam!”
Op 17 januari werd in Vlaanderen actie gevoerd 
tegen het Transatlantic Trade and Investment 
Partnership (TTIP). Standbeelden van bekende/
historische figuren werden aangekleed met de 
slogan “TTIP niet in mijn naam !!!” 

In Hoeilaart kleedde de Wereldwinkel 
het Nero-standbeeld aan. Het TTIP is het 
vrijhandelsakkoord tussen Europa en de Verenigde 
Staten dat momenteel onderhandeld wordt. De 
doelstellingen zijn heel duidelijk: het openstellen 
van de wederzijdse markten, het opstellen van 
transparante en eerlijkere handelsregels en het 
verminderen van administratieve rompslomp. 

Dat klinkt positief, maar het Belgische 
middenveld, waaronder Oxfam, heeft heel wat 
problemen met deze akkoorden:

• Er is gebrek aan transparantie: de 
onderhandelingen worden in het grootste 
geheim gevoerd en de grote bedrijven zwaaien 
de plak via intensief lobbywerk. 

• De regels op ecologisch gebied, over 
voedselveiligheid worden geharmoniseerd, 
dus verzwakt. Bekend voorbeeld: Amerikaanse 
chloorkippen zouden de Europese markt 
overspoelen. 

• Bedrijven kunnen via het controleorgaan, 
Investor State Dispute Settlement (ISDS), 
landen dwingen hun wetgeving te wijzigen 
wanneer deze zich niet zouden houden aan 
de bepalingen van het verdrag. Dit wordt los 
van de nationale rechtspraak gevoerd in een 
speciaal tribunaal. 

• TTIP wil aan de rest van de wereld zijn 
regels opleggen. Dit zal ten koste gaan 
van het marktaandeel van de meeste 
ontwikkelingslanden.

Producten in de kijker:  
Wokken met fairtradeproducten
Wil je eens anders wokken? Bijna alle 
ingrediënten, op verse groenten en eventueel 
vlees of vis na, vind je in de Wereldwinkel. Je 
hebt er producten uit de hele wereld, die vaak 
bio zijn, afkomstig van een partner waarmee 
Oxfam een eerlijke handelsrelatie heeft.

Bij het wokgerecht kan je rijst of noedels 
apart serveren. Je kan ze ook meebakken. 
De Wereldwinkel heeft 6 soorten rijst uit 
Thailand, India en Laos. Er zijn noedels uit 
India.

Wist je dat je behalve verse groenten ook 
fruit of andere exotische groenten kan 
meewokken? Wat dacht je van palmharten uit 
Peru, papaya’s uit Chili, ananas uit Thailand of 
lychees uit Madagaskar?

Er is ook olijfolie uit Palestina.

Wil je een curry bereiden in de wok, dan kan 
je rode, gele of groene curry kruidenpasta 
uit Thailand gebruiken. Hierbij past onze, 
ook Thaise, kokosmelk uitstekend. Als 
woksaus heb je de keuze uit soja-gember, 
zoete chilisaus, zoet-zuur en Teriyaki, alle uit 
Thailand.

Om een meer (pikante) smaak te geven, kan je 
bij ons sambal oelek terugvinden.

Tenslotte voor de kruiding: witte en zwarte 
peperbollen, molens met pepermix (met 
gedroogde tomaten, citrus, knoflook), zeezout 
met chili of groene kruiden uit Sri Lanka en 
Zuid-Afrika.

Met al deze ingrediënten kan je zeker aan de 
slag voor een faire wok.


