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“Leuk om met enthousiaste 
mensen samen te werken”

Op 21 mei trad Destiny Africa op in het GC Felix Sohie. De kinderen van Destiny 
Africa zijn afkomstig van het Kampala Children’s Centre in Oeganda. Dit biedt sinds 
2005 een thuis voor weeskinderen, maar voorziet ook onderwijs aan de kinderen  
uit de omgeving. Hoeilander Stephan Stouffs is al verschillende jaren betrokken bij  
dit project.

In 2014 stonden zij hier al op de planken. Toen hebben ze 3.490 euro opgehaald. 
Met dit geld is dan verder gebouwd (bepleistering, ramen, elektriciteit en 
vloerafwerking) aan de kantine/polyvalente zaal van de lagere school die begin 2015 
in gebruik genomen werd. Er zijn nu 650 leerlingen die daar kunnen eten. 

De opbrengst van dit jaar zal gebruikt worden voor de verdere uitbouw van de 
schoolinfrastructuur van de middelbare school (Stride Academy). Op die manier 
kunnen de kinderen onderwijs blijven volgen.

GROS steunde het optreden door de logistieke ondersteuning te betalen  
(drukwerk, eten, drank, locatie). 

 www.kampalachildren.com - www.destinyafrica.org

Sinds 1 januari 2016 is Annelies Vanderlinden als schepen bevoegd voor 
ontwikkelingssamenwerking. Tijd voor een kennismaking. 

Kan je jezelf voorstellen?

Ik woon al mijn hele leven in Hoeilaart, 
bijna 40 jaar. Ik ben 12 jaar OCMW- 
raadslid geweest, 3 jaar gemeenteraadslid 
en nu al 6 maand schepen. Politiek 
werd er thuis zowat met de paplepel in 
gegeven. Mijn bevoegdheden zijn naast 
ontwikkelingssamenwerking ook milieu, 
welzijn en afvalbeleid. Ik merk stilaan 
dat er tussen die bevoegdheden heel wat 
raakvlakken zijn.

Wat weet je over ontwikkelings-
samenwerking in Hoeilaart? 

Ik moet toegeven dat 
ontwikkelingssamenwerking als domein 
voor mij helemaal nieuw is. Ik wist 
niet waar de Gemeentelijke Raad voor 
OntwikkelingsSamenwerking (GROS) 
allemaal mee bezig was. Ik ontdek stilaan 
dat het meer is dan alleen maar geld 
geven aan landen en projecten in het 
Zuiden. Ik weet vanuit mijn OCMW-

ervaring dat ook in Hoeilaart veel 
mensen hulp nodig hebben, en nu weet 
ik ook dat er binnen GROS aandacht aan 
wordt besteed. 

Wat gaat er goed op gebied van 
ontwikkelingssamenwerking in 
Hoeilaart? 

De groep mensen die zich inzet voor 
elk nieuw project, voorstel, … dat is 
ongelofelijk. Initiatieven zoals het 
aankopen van boeken en dvd’s in de 
bib, het steunen van inleefreizen, 
weloverwogen keuzes maken om 
projecten te steunen. Zij doen dit met 
hart en ziel en krijgen hiervoor niet altijd 
de juiste waardering. 

Ook de Wereldwinkel is echt een bezoek 
waard. Ik heb het pas recent voor het 
eerst echt gedaan en ik was blij en verrast 
over wat er allemaal te vinden is. Het is 
dus zeker een aanrader!

Vervolg op pagina 2 >

Destiny Africa opnieuw in Hoeilaart

Met de opbrengst van het optreden kan 
de schoolinfrastructuur van het Kampala 
Children’s Centre verder uitbreiden.
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Maar we kunnen ook elementen verbeteren?

Ik denk dat ontwikkelingssamenwerking nog meer onder de 
aandacht moet worden gebracht. Te weinig mensen weten wat 
er bv. in de GROS gebeurt. 

Er zijn heel veel mensen uit Hoeilaart die mensen in het Zuiden 
steunen. Al die projecten en initiatieven zijn nog niet voldoende 
gekend. 

Wat hoop je nog te realiseren?

Het is nu nog wat te vroeg om echte doelen voor ogen te 
stellen. Ik moet nog heel veel leren, maar binnen een jaar zal 
ik hier zeker een beter zicht op hebben. Uiteraard wil ik graag 
goed met GROS blijven samenwerken en ondersteuning als 
schepen bieden waar nodig. 

Hoeilaart is een fairtradegemeente. Het blijft een 
moeilijkheid om handelaars te overtuigen. Hoe kunnen we 
handelaars blijven overtuigen om fairtradeproducten te 
verkopen?

Het proeven van fairtradeproducten, letterlijk, is heel belangrijk 
om mensen te overtuigen. Want een fairtradeproduct is nu 
eenmaal duurder dan een ander. Dat mag eigenlijk niet de 
reden zijn om het niet te kopen. Ik denk dat veel mensen niet 
overtuigd zijn van de smaak en denken dat het niet lekker is. 
Daarom moeten we de kans grijpen om op zo veel mogelijk 
momenten mensen en handelaars kennis te laten maken met 
de producten. We kunnen handelaars, die al fairtradeproducten 
verkopen, vragen om die producten in de kijker te zetten. Op 
die manier maken klanten kennis met zo’n product.  

We hebben nog steeds de 0.7%, blijft dit een prioriteit van  
de gemeente?

Absoluut. Ik zal telkens opnieuw blijven ondersteunen 
dat we 0.7% van de gemeentelijke uitgaven besteden aan 
ontwikkelingssamenwerking.

Als GROS zetten we ook in op inleefreizen van jongeren. Wat 
vind je van dit instrument?

Ik vind het fantastisch. De jongeren hebben een unieke ervaring, 
voor de ouders is het een mooie duit in het zakje en na afloop 
krijgen we hierover nog een heel verhaal te horen. Iedereen 
wint er dus bij.

Afsluitend?

Ontwikkelingssamenwerking boeit mij steeds meer en meer. 
Als ik binnen 2 jaar weer schepen kan worden, dan vraag ik 
deze bevoegdheid zeker opnieuw. Het is leuk om met zo’n 
enthousiaste groep van mensen samen te werken. Doe zeker zo 
voort!

Mooie opbrengst voor 
Colombia
Dit jaar zette 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.

De campagne in Hoeilaart kan terugblikken op een mooie 
editie. Je kon je steentje bijdragen tijdens de jaarlijkse solidaire 
maaltijd, de omhalingen in de kerk en de koffiestops. Alle 
activiteiten brachten in totaal 5.153,94 euro op.

Met de campagne wil Broederlijk Delen het geweldloos verzet 
van deze boeren tegen het afnemen van hun landbouwgronden 
ondersteunen. 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 plaatselijke gemeenschappen.

GROS steunde de actie met 4.000 euro.

Bedankt aan iedereen voor de steun!

www.broederlijkdelen.be/campagne 

Vzw Martin De Kegel 
blaast 15 kaarsjes uit
Op 21 mei vierde vzw Martin De Kegel zijn 15 jaar bestaan. Sinds 
2001 zet de vzw zich in voor de onderwijskansen van kinderen in 
Sri Lanka. In het begin kon de vzw 36 kinderen financieel helpen, 
momenteel studeren 650 kinderen dankzij de steun van de 
vzw. Op die manier wordt het werk van Martin De Kegel verder 
gezet.

Daarnaast krijgen ook verschillende andere projecten 
steun. Betalen van medische kosten, bouwen van sanitaire 
voorzieningen, ondersteunen van een instelling voor 
psychiatrische patiënten, … 

Voor meer informatie kan je terecht op de website www.
mdkvzw.be. In Hoeilaart zet Agnes Van Geyseghem (agnes.
vangeyseghem@telenet.be) zich al vele jaren in voor de vzw.

GROS geeft ook regelmatig steun aan deze vzw.
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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

Spontane hulp voor 
vluchtelingen
Vrijwilligers zijn op verschillende vlakken belangrijk. Iedere organisatie kan ze gebruiken, niet enkel de welzijnsector, maar ook 
natuurverenigingen, culturele verenigingen, … Ook het OCMW doet een beroep op vrijwilligers, onder meer voor de opvang 
van vluchtelingen. In Hoeilaart zijn er momenteel 12 plaatsen voor de opvang van vluchtelingen. Daarvan zijn er momenteel 11 
bezet. Mogelijk komen er nog twee plaatsen bij. Het is afwachten wat het spreidingsplan van de federale regering zal inhouden. 

 “In de zomer, tijdens de vluchtelingencrisis, zijn mensen 
zich spontaan komen aanbieden als vrijwilliger”, vertelt 
Joyce Vanbegin. Zij is maatschappelijk werker bij het OCMW 
Hoeilaart, staat in voor de begeleiding van de vluchtelingen 
en heeft ook contact met de vrijwilligers. “We kregen veel 
vragen om te helpen. We hebben ook veel materiaal gekregen: 
speelgoed, babymateriaal, schoolgerei, … Dat gebeurde heel 
spontaan, zodat we zelf weinig moesten voorzien.” 

“Personen die interesse hadden om te helpen als vrijwilliger 
hebben we uitgenodigd voor een overleg. Daar hebben we 
geluisterd naar wat hun interesses waren, want niet iedereen 
kan of wil alles doen. De vrijwilligers zijn daarop onderverdeeld 
volgens categorieën, op die manier kunnen we hen gericht 
contacteren. We hebben bijvoorbeeld een groep chauffeurs, om 

de vluchtelingen naar de tandarts of Kind & Gezin te brengen. Er 
zijn ook vrijwilligers die nauw contact hebben met de scholen, 
die de families helpen met het schoolmateriaal of die de 
vluchtelingen bijstaan in de contacten met de leraars.”

“Het gaat om een groep van ongeveer 20 personen. Een tiental 
hiervan contacteer ik regelmatig, afhankelijk van de vraag. 
Zo heb ik regelmatig een chauffeur nodig. Als er een nieuwe 
woning in orde gezet moet worden, dan zijn er verschillende 
vrijwilligers bereid om te helpen met schilderen, kuisen, ….”

“Momenteel moet ik minder hulp vragen, maar ik breng de 
vrijwilligers wel op de hoogte als er informatie is of als er 
nieuwe vluchtelingen toekomen. Dan stuur ik iedereen een mail 
met wat achtergrondinformatie.” 

Luc Van Hecke heeft geholpen als 
vrijwilliger bij het inrichten van een 
woning toen er nieuwe vluchtelingen 
toekwamen. “Vrijwilligerswerk stond 
al lang op mijn lijstje. Je leert mensen 
kennen met verschillende interesses 
en dat is uitermate boeiend en leerrijk. 
Mijn naam is doorgegeven aan de 
administratie van het OCMW en zo ben 
ik gecontacteerd.”

“Ik ben ook ingegaan op de oproep 
om een Hoeilaarts kansarm gezin 
bij te staan. Wij proberen hun 
levensomstandigheden wat aangenamer 
te maken door allerlei klussen samen 
met  hen uit te voeren. Er is hier 
nog een pak werk, maar we zien 
het vooruitgaan en hopen dat we 
na verloop van tijd niet meer nodig 
zijn en het gezin weer normaal kan 
functioneren.”

De inzet van vrijwilligers bij dergelijke 
initiatieven zoals van het OCMW is 
op verschillende vlakken belangrijk. 
In de eerste plaats voor de vrijwilliger 
zelf, maar ook voor het OCMW dat op 
deze manier mensen sensibiliseert en 
betrekt. Ook voor vluchtelingen, want 
op die manier geraken ze een beetje uit 
hun isolement.
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Recept in de kijker: Bio Mojito
Ingrediënten 

2 theelepels bio rietsuiker*, 
een halve limoen, verse 
munt, 1 borrelglaasje bio 
rum*, bruiswater, ijsblokjes 
(bij voorkeur versnipperd)

Bereiding

• Versier de rand van het 
glas met een laagje suiker.

• Stamp een kwart limoen met één eetlepel rietsuiker in een gekoeld cocktailglas tot 
het sap en de rietsuiker vermengd zijn.

• Vul het glas driekwart met versnipperd ijs.

• Voeg er limoensap en muntblaadjes aan toe.

• Doe er 50 ml rum bij en vul aan met (spuit)water.

• Dien op met een rietje en lepeltje om de cocktail te mengen.

* uit de Wereldwinkel

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

Waarom bio  
en fair trade 
perfect matchen
De laatste jaren is juni steevast biomaand in de 
Oxfam-Wereldwinkels. Daarmee onderstreept 
de Wereldwinkel het belang van duurzame 
productiemethoden voor onszelf en onze 
partners.

Onze gangbare landbouw is vaak grootschalig, 
bijna industrieel, waardoor hij absurde 
hoeveelheden energie en water verslindt. Er 
wordt doorgaans gretig gebruik gemaakt van 
chemicaliën. Om nog maar te zwijgen van de 
sociale kost voor de volksgezondheid.

We moeten deze kosten meerekenen bij de 
evaluatie van het huidige landbouwmodel 
wanneer we onze keuzes voor de toekomst 
maken. Alleen zo krijgt een duurzaam 
landbouwmodel een echte kans op de 
internationale markt. Dat is in het voordeel van 
duurzame landbouwers bij ons. En het geeft 
de kleinschalige producenten in het Zuiden 
het voordeel waar zij recht op en wij baat bij 
hebben.

De prijs van grootschalige landbouw in 
rekening brengen, is slechts de helft van 
het verhaal. Als we aan onze landbouw- en 
productieprocessen sleutelen, moeten we 
er ook voor zorgen dat de vruchten van de 
internationale handel binnen het bereik komen 
van de landen die die economische motor het 
hardst nodig hebben. Want handel blijft de 
beste garantie op duurzame ontwikkeling. We 
kunnen dus een historische kans grijpen om 
twee vliegen in één klap te slaan. Kiezen voor 
een duurzame landbouw en tegelijk eerlijke 
handel mogelijk maken.

Een standje op de Meifeesten: versier een cupcake met eerlijke producten uit 
de Wereldwinkel. Bijvoorbeeld met faire suiker: een product uit het Zuiden dat 
veel goedkoper zou zijn als de EU niet zo’n hoge importheffingen zou opleggen.


