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Stort jij ook regen 
voor Burkina Faso?

Op 13 januari vond Boogie For Dakar plaats in het Ruusbroecpark in Hoeilaart, 
een muzikaal winterbenefiet ten voordele van Les Cajoutiers. Tijdens deze 
avond overhandigde de GROS een cheque ter waarde van 600 euro van de 
opbrengst van de bar en het buffet tijdens ons Wereldfeest in oktober. Luc 
nam de cheque mee naar Senegal tijdens een bezoek aan Les Cajoutiers. 

Op de foto zie je één van de klasjes met doofstomme kindjes. Zij krijgen les in 
gebarentaal. Les Cajoutiers geeft hen ook de mogelijkheid om toekomst in de 
samenleving uit te bouwen. Er zijn ateliers gebouwd waar deze kinderen een 
beroep leren: kapper, naaister, ziekenbegeleider, … 

Dankzij belangrijke giften van Europese bedrijven, schenkingen van onder meer 
GROS en kleine initiatieven zoals Boogie for Dakar hopen ze de bouw van 
deze ateliers te kunnen betalen. In functie van wat er gegeven wordt, wordt er 
vervolgens gebouwd en ingericht. Ook de opbrengst van het Repair Café van 
maart, ongeveer 250 euro gaat naar Les Cajoutiers.

www.lescajoutiers.com

Terwijl we in Vlaanderen klagen over maartse buien en aprilse grillen, valt er in Burkina Faso 
amper een druppel water. Het West-Afrikaanse Sahelland is één van de armste ter wereld. 

Daarom besteedt Broederlijk Delen dit 
jaar in zijn campagne aandacht aan de 
problemen van de boeren in het droge 
noorden van Burkina Faso. 

De regio kampt met lange droogteperiodes, 
uitgeputte gronden en een wispelturig 
klimaat. En de overheid kijkt nauwelijks om 
naar de kleine boeren. Toch probeert zo’n 
90 % van de actieve bevolking hier te leven 
van landbouw.

De boeren kennen dus heel wat 
uitdagingen. Zij werken keihard om zelf hun 
plannen te realiseren. 

Broederlijk Delen steunt de plannen van 
boeren die de strijd aangaan voor een 
waardig leven. Via lokale organisaties waar 
ze mee samenwerken proberen ze de 
boeren betere toekomstkansen te geven. 
De boeren worden geholpen om zich te 
wapenen tegen de klimaatveranderingen 
en op te komen voor hun rechten. Velen 
kiezen voor kleinschalige biologische 
landbouw als antwoord op de moeilijke 
levensomstandigheden. Zo kunnen 
ze voldoende kwaliteitsvol voedsel 
produceren, én beschermen ze het milieu. 

Stort regen voor Amssetou
Amssetou is een jonge vrouw in Bourzanga. 
In deze campagne staat zij symbool voor 
alle boeren. Ze heeft nooit haar school 
kunnen afmaken omdat haar ouders, ook 
boeren, niet voldoende verdienden. Zoals 
vele mensen in de streek aten ze vaak niet 
meer dan één maaltijd per dag. Dat was 
het teken voor Amssetou om in actie te 
schieten. 

Amssetou werkt in Bourzanga voor ADIF, 
een lokale vrouwenorganisatie die kan 
rekenen op steun van Broederlijk Delen. 
Zij helpt de vrouwen in hun dorp eigen 
inkomsten te verwerven en op een 
duurzame manier groenten te telen.

De landbouwgronden in Bourzanga zijn 
zanderig en droog. Toch wil elke boer, zodra 
het begint te regenen, zo veel mogelijk 
halen uit het korte landbouwseizoen. Een 
van de technieken die Amssetou oppikte en 
introduceerde in Bourzanga, is het bouwen 
van de erosiedijken. De schaarse regen 
wordt zo opgevangen en het water dringt 
dieper door in de bodem. Het zorgt ervoor 
dat de oogst liefst vier keer hoger is dan op 
een veld zonder dijken.

Vrouwen zoals Amssetou zorgen voor het 
huishouden, werken mee op het veld en 
verkopen de oogst op de markt.

Dankzij haar werk bij ADIF bloeide 
Amssetou helemaal open. Het verlegen 
meisje transformeerde over de jaren 
heen naar een sterke persoonlijkheid die 
gezinnen sensibiliseert en inspireert.

Winterbenefiet voor Les Cajoutiers

of doe een gift op 
BE12 0000 0000 9292
broederlijkdelen.be

Maak van regen een waardevol symbool 
voor een vruchtbare toekomst op het 
platteland.  Surf naar  stortregen.be  en 
steun met je gift de boeren in Burkina 
Faso. Zo zorg je ervoor dat ze hun eigen 
keuzes kunnen maken.
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Stort ook regen! Sms ‘Regen’ naar 4666 
(1 euro) of stort een bedrag via  
www.stortregen.be
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Droogte als groot probleem 
voor de landbouw
Broederlijk Delen zet Burkina Faso centraal in haar jaarlijkse campagne. “Water is 
inderdaad een probleem in het noorden van het land.” Dat vertelt Lies Gernaey uit 
Hoeilaart. Ze ging enkele jaren geleden met de steun van GROS naar Burkina Faso.

Broederlijk Delen in Hoeilaart
Solidaire maaltijd
De lokale afdeling van Broederlijk Delen 
nodigt je graag uit voor de Solidaire 
Maaltijd op zondag 9 april in de St.-
Clemensschool. Welkom met vrienden 
en familie vanaf 12.00u voor een aperitief 
(aangeboden door de Wereldwinkel) en 
toelichting over de campagne. 

Menu:
• Butternutsoep
• Couscous Fonio
• Kokosijsje met Afrikaans fruit

Prijs:
• Volwassenen: 20 euro
• Kinderen jonger dan 12 jaar: 15 euro.

Vooraf inschrijven is gewenst, graag vóór 
maandag 3 april bij Jacqueline Brenart:  
02 657 43 33 of 0476 21 26 88.

Koffiestops
Jaarlijks worden ook koffiestops 
georganiseerd. Ook dit jaar vond op 
10 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 11 maart kon je terecht in de 
Bib waar de drankjes aangeboden werden 
door enkele vormelingen.

Er was ook een koffiestop in de St.-
Clemensschool op 18 maart tijdens 
hun lentefeest. De opbrengst van de 
koffieverkoop wordt ook geschonken aan 
Broederlijk Delen.

Wedstrijd Broederlijk Delen
Vanaf 1 april 2017 gaat de wedstrijd ‘Hippe 
Kool’ van start als onderdeel van de 
vastencampagne. Deel jouw zoektocht 
naar meer lokale en seizoensgebonden 
groenten. Overtuig de rest van de wereld 
met jouw creatieve schrijfsels en maak 
een foto van je favoriete koolgerecht. Ben 
je nu al enthousiast? Dan hoef je niet te 
wachten. Je kan je inzendingen al sturen 
naar hippekool@broederlijkdelen.be Mail 
ons je recept en een foto van het resultaat, 
en vertel ons wat je motivatie is om mee 
te doen. 

www.broederlijkdelen.be/nl/foodwise 

Meer dan 17.000 
euro opbrengst 
11.11.11-actie 2016 
in Hoeilaart
Wie 11.11.11 wilde steunen, kon kiezen uit 
verschillende activiteiten.

De opbrengsten van deze activiteiten zijn:
• 2016,67 euro van de brunch in het GC 

Felix Sohie;
• 1231,91 euro van het 11.11.11 

jongerenfeest in het GC Felix Sohie;
• 1171,37 euro van de quiz, een 

samenwerking van 11.11.11 Hoeilaart en 
Overijse;

• 1236,50 euro van de giften via de 
stortingsformulieren

GROS gaf 12.000 euro partnersteun. 

Alles samen 17.656,45 euro!

Bedankt aan iedereen die daar een 
steentje toe bijdroeg!

www.11.be/campagne

“De projecten die wij bezochten, zetten 
zich minder in om de landbouwtechnieken 
te verbeteren. Zij werken vooral rond 
gezondheidszorg. Ik bezocht een 
operatiekwartier dat werd gebouwd waar 
mensen met onder meer cataract en 
andere oogproblemen werden verzorgd.” 
Er zijn heel wat gezondheidsproblemen 
door de droogte. “In kleine dorpjes heeft 
de bevolking soms maar toegang tot 
water uit putten waar ook afvalwater 
en regenwater in komen”, zegt Lies. “We 
hebben ook waterputten geïnstalleerd 
in een aantal kleine dorpjes. De lokale 
bevolking onderhoudt daarna zelf deze 
waterputten.”

“Bebossing helpt om de oprukkende 
droogte tegen te gaan. Het helpt om 
bomen te planten, verschillende projecten 
zetten hier op in. Want die droogte is 
niet gemakkelijk voor de lokale bevolking, 
vooral de armsten hebben het moeilijk 
om de landbouwgrond te bewerken. Het is 
heel intensief en ze hebben echt primitief 
materiaal om bijvoorbeeld onkruid te 
verwijderen. Ze moeten ook vaak extra 
water geven aan de gewassen omdat het 
onvoldoende regent. Tijdens het droog 
seizoen is er vaak een hele periode waar 
ze geen voedsel hebben en heerst er 
hongersnood.”

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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Groeiende vraag naar fair 
bankieren
Steeds meer mensen zijn vertrouwd met fairtrade koffie, thee en chocolade. Maar hoe zit het met ons spaar- en pensioengeld? Steken 
we dat ook in eerlijke handel? De grote banken zwijgen er meestal over. Het zijn buitenstaanders die onthullen dat de banken ons geld 
beleggen in foute wapenbedrijven, in kinderarbeid en vervuilende energie.

Infoavond op 26/04: 

“Een pleister helpt,  
preventie maakt beter”
Geneeskunde voor de Derde Wereld (G3W), Wereldwinkel en GROS 
Hoeilaart organiseren een infoavond over de Wereldgezondheidsorganisatie 
(WHO). 

Aletha Walace uit Hoeilaart was in januari aanwezig bij een belangrijk 
WHO-voorbereidingsoverleg in Zwitserland en brengt verslag uit 
van haar bevindingen. Waarover praat de WHO in Genève? Welke 
gezondheidsbedreigingen krijgen prioriteit? 

Er is ruimte voor vragen en discussie. Niet alleen leerzaam voor wie zich bij 
de derde wereld betrokken voelt, maar ook voor mensen uit de zorg die een 
indruk willen krijgen hoe het gezondheidsbeleid op internationaal niveau 
wordt bepaald.

De bijeenkomst wordt gehouden tijdens de jaarlijkse WHO-vaccinatieweek. 

Wanneer en waar? Woensdag 26 april 2017 om 20 uur in de cafetaria van het 
GC Felix Sohie

Inschrijven vooraf kan via vlaanderveld@gmail.com. De toegang is vrij.

Verschillende dorpsgenoten, zoals Guido Denayer en Orpha Celis, kozen voor een bank 
met duurzame principes. Zij hebben jaren geleden besloten om hun engagement om te 
zetten in daden: 

Zij bankieren al zo’n veertien jaar bij de 
Triodosbank. 

Guido: “Ja, dat is al van vóór de 
bankencrisis. Waarom? Het was de enige 
duurzame bank in België. We kozen er 
ook voor omwille van zijn transparante, 
onafhankelijke en solide manier van 
bankieren.”

Zijn jullie daarom ook voor een stukje 
mede-eigenaar van Triodos geworden?

Orpha: “Ja, als certificaathouder 
ondersteunen we bewust het financieren 
van duurzame projecten in de 
socioculturele, in de milieu- en in de 
zorgsector.”

Als Triodos behalve spaarrekeningen 
ook een faire zichtrekening zou 
aanbieden, zouden jullie dan van bank 
veranderen? 

Guido: “Absoluut , daar wachten we al 
vele jaren op. Maar momenteel is dit 
echter enkel mogelijk voor professionele 
klanten.” 

Hoe is het met de tevredenheid over de 
opbrengst van uw spaargeld? 

Orpha: “Het financieel rendement bij 
Triodos is gelijk aan andere gangbare 
banken en dus nu niet zo denderend. Wij 
zijn wel tevreden met het maatschappelijk 
rendement op lange termijn.”

Voor de GROS is dat een reden om kennis 
te maken met FairFin. Op 7 maart gaf deze 
organisatie in Hoeilaart een vorming voor 

een dertigtal belangstellenden over hoe we 
als burger en als gemeente maatschappelijk 
verantwoord met ons spaargeld kunnen 

omgaan en hoe je van bank kunt 
veranderen.

Ook nieuwsgierig naar wat je bank doet met je geld? Neem dan zeker een kijkje op www.fairfin.be
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Handel!  
Maar dan eerlijk
De laatste weken kon je haast niet naast deze 
slogan van de Oxfam actie kijken. Handel 
is een krachtige hefboom voor duurzame 
ontwikkeling. Maar heel wat producenten 
in het Zuiden krijgen geen eerlijke kans op 
de wereldmarkt. Daardoor leven ze vaak in 
armoede.

Oxfam-Wereldwinkels bestrijdt dit onrecht. 
Onze aanpak:

Partnerwerking: door samen te werken 
delen boeren risico’s, verbeteren ze hun 
onderhandelingspositie en wegen ze sterker 
op het internationale handelsbeleid. Daarin 
steunt Oxfam hen.

8000 vrijwilligers: deze vrijwilligers 
zetten zich het hele jaar in voor een fair 
handelssysteem.

Winkelnetwerk: in meer dan 200 winkels vind 
je producten van eerlijke handel en kan je 
deelnemen aan boeiende activiteiten.

Lobby- en studiewerk: Oxfam analyseert 
wat er mis loopt in de handelsketens en 
voert hierrond campagne. Ze willen de 
beleidsmakers overtuigen dat ze wakker 
moeten liggen van eerlijke handel en werk 
moeten maken van het herschrijven van de 
regels.

Een lekker chocoladerecept: 
quinoakoekjes
Ingrediënten

2 kopjes gekookte quinoa*, 3 eetlepels  
pindakaas*, 4 eetlepels agavesiroop*,  
zeezout*, 3/4de kopje havermout,  
1/2 kopje fondantchocolade in stukjes*

* uit de wereldwinkel

Bereiding

• Verwarm de oven voor op 190°. Voeg de gekookte quinoa, pindakaas, agavesiroop, 
zout en havermout in een grote kom samen. Mix de ingrediënten tot een stevig 
geheel. Voeg eventueel wat extra agavesiroop toe om de massa gladder te maken. 
Voeg de stukjes chocolade als laatste toe. Tip: laat de gekookte quinoa eerst 
afkoelen vooraleer je de chocolade toevoegt.

• Leg bakpapier op de bakplaat en maak kleine bolletjes van het deeg. Laat de koekjes 
ongeveer 20 minuten bakken, tot ze mooi goudbruin zijn. 

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

Ook chocolade kan 
nog veel eerlijker
In de Wereldwinkel is dit nu de periode van de 
chocolade: 7 soorten biochocolade en vooral de 
chocoladenpaaseieren en -paashazen. Allemaal 
producten van eerlijke handel.

Toch zijn er nog heel wat pijnpunten in de 
internationale chocoladehandel. De cacaoboer 
blijft arm hoewel hij een schaars goed teelt waar 
in het rijkere Noorden een overweldigende vraag 
naar is. 

Dit heeft enkele onrechtvaardige oorzaken en 
onaanvaardbare gevolgen.

Grote bedrijven bepalen wie wat verdient. 
De internationale handel in cacao is niet goed 
gereguleerd. Dat stelt enkele multinationals in 
staat om alle cacaohandel te domineren. Zij 
leggen hun voorwaarden op aan cacaoboeren die 
vaak zwak georganiseerd zijn.  

Lage verdienste houdt kinderarbeid in stand. De 
boeren zijn als het ware gedwongen op zoek te 
gaan naar ‘goedkope werkkrachten’.

Cacaobomen worden steeds zieker. De 
cacaoprijs die de boer krijgt van opkopers ligt te 
laag en is dus onvoldoende om in de verjonging 
van de cacaobomen te investeren. 

Overheden zijn machteloos (of willen niet 
ingrijpen). De regeringen en overheden in 
de landen die cacao produceren, zouden 
veel strenger kunnen optreden om hun eigen 
regelgeving en internationale verdragen na te 
leven. Ook onze eigen Belgische overheid zou 
een veel prominentere rol kunnen spelen in het 
opstellen en naleven van billijke regels in de 
internationale cacaohandel. 

Kosten voor het milieu worden genegeerd. 
Er wordt in de keten weinig tot geen rekening 
gehouden met externe kosten; sociale en 
milieukosten verschijnen veelal niet op de 
factuur. 

Wil je meer hierover weten ?  
Lees de chocoladespecial op  
www.oxfamwereldwinkels.be. 


