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COVID-19 kent geen grenzen
Het virus kent een wereldwijde 
verspreiding. In grote delen 
van de wereld heeft het hard 
toegeslagen, maar door onze 
gezondheidszorg in België hebben 
mensen de nodige verzorging 
kunnen krijgen. In veel landen is de 
gezondheidszorg ondermaats, een 
virus zoals COVID-19 kan dan zeer 
hard toeslaan voor wie geen zorg 
kan betalen. Daarom blijft onze 
steun zeer belangrijk.

Ook in deze situatie blijft 
Hoeilaart projecten steunen in 
onder meer ontwikkelingslanden. 
Verschillende organisaties voelen 

de impact van de wereldwijde 
pandemie: mensen geven minder 
steun, de noden veranderen, … 
toch blijft steun zeer belangrijk. 
Deze editie van Van Hier Tot 
Ginder geeft een overzicht van de 
partners die GROS Hoeilaart de 
voorbije maanden heeft gesteund. 
Wil jij zelf ook een project 
steunen, dat kan zeker! Neem 
contact op met GROS Hoeilaart 
via gros@hoeilaart.be of neem 
contact met het project via hun 
contactgegevens. 

Beperkte campagne Broederlijk Delen in Hoeilaart
Bijna zestig jaar. Zo lang bestaat Broederlijk Delen al. Zestig jaar 
campagne voeren voor een betere wereld. Maar die verjaardag viel 
door de coronamaatregelen grotendeels in het water.

De meeste activiteiten gingen niet door: geen solidaire maaltijd of 
koffiestops. Toch is de campagne van Broederlijk Delen broodnodig. 
Want al zestig jaar lang werkt Broederlijk Delen aan een betere wereld, 
zonder ongelijkheid, waar iedereen mee is. Broederlijk Delen werkt nauw 
samen met lokale organisaties in Afrikaanse of Zuid-Amerikaanse landen. 
GROS Hoeilaart blijft Broederlijk Delen steunen (4.500 euro). 

Heb je de campagne gesteund? Dank je wel! 

Je kan de campagne ook nog altijd zelf steunen door een gift online of 
via BE12 0000 0000 9292 met de mededeling +++201/1000/50493+++

Meer informatie over de campagne kan je ontdekken via  
www.broederlijkdelen.be

Op 20 juni was het ‘Internationale Dag van de Vluchteling’ (World Refugee Day / Wereld Vluchtelingen Dag). Deze dag blijft 
belangrijk want het aantal mensen dat bescherming zoekt, is de afgelopen tien jaar verdubbeld: van 41 miljoen in 2010 tot bijna  
80 miljoen in 2020.

Organisaties zoals Artsen zonder Grenzen 
zetten zich in voor ontheemden in onder 
meer Idlib (Syrië). Zij vragen noodhulp 
om hun werk te ondersteunen. GROS 
Hoeilaart trok 750 euro uit. 

Volgens de Verenigde Naties is sinds  
1 december 2019 een grote mensenstroom 
op de vlucht voor bombardementen en 
grondoffensieven van de Syrische regering 
en zijn bondgenoten. Ze zijn voornamelijk 

afkomstig uit het zuiden van Idlib, in het 
noordwesten van Syrië aan de Turkse 
grens. Recent hebben er nieuwe, grote 
volksverhuizingen plaatsgevonden. “Voor 
sommige families is dit de derde of 
vierde keer dat ze voor hun leven moeten 
vluchten. Met meer dan een miljoen 
ontheemden in het gebied is het gebrek 
aan onderdak schrijnend. Bovendien zijn 
deze mensen bijna volledig afhankelijk 
van humanitaire hulp om te overleven. 

Soms is er helemaal geen plaats in de 
officiële kampen of wordt er aan de 
mensen gevraagd om hun eigen tent 
mee te nemen. Dat is op dit moment 
een groot probleem”, zegt Artsen zonder 
Grenzen. “Bovendien zijn er zeer weinig 
mogelijkheden om geld te verdienen en 
is de prijsinflatie op de voedselmarkten 
hoog, waardoor mensen zich in de 
schulden steken en na verloop van tijd 
volledig afhankelijk worden van hulp.”



Mondmaskers en patronen voor Liberia
De vzw LEEF verzamelde in Hoeilaart zelfgemaakte mondmaskers en instructiemateriaal 
om in het West-Afrikaanse Liberia aan de slag te gaan en ook mondmaskers te kunnen 
maken. Het pakket met beschermingsmiddelen zoals herbruikbare mondmaskertjes en 
handschoenen is eind mei aangekomen.

“Onze vzw werkt aan de bouw van een 
school in Johnsonville, maar wij volgen 
ook de gezondheidssituatie in Liberia 
op. Bij het begin van de COVID-19-crisis 
protesteerden dokters van het John F. 
Kennedy Medical Center omdat ze zich 
onvoldoende beschermd voelden”, vertelt 
Aletha Wallace uit Hoeilaart. “We hebben 
daarom ontsmettingsalcohol, handgel 
en handschoenen gekocht voor het 
ziekenhuispersoneel. Ze hebben uiteraard 
alles dankbaar in ontvangst genomen. We 
hebben hier ook patronen gemaakt zodat 
ze zelf aan de slag konden en intussen 
zijn er ginder ook al honderden maskers 
genaaid.”

“Door de steun van GROS Hoeilaart en 
andere donaties konden ze ook ter plaatse 
grote emmers aankopen. Deze emmers 
worden gevuld met bijvoorbeeld javel 
gemengd met water en dettol om hun 
handen te ontsmetten.”

Donaties zijn nog altijd welkom.  
Kijk daarvoor op de website  
www.leeffoundation.org.

Wil je Ekimanyelo steunen?  
Ontdek meer informatie via  
http://home.scarlet.be/ekimanyelo/
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Het virus in Congo:  
informeren en sensibiliseren
Sinds 20 maart zijn alle grenzen van Congo gesloten voor personenverkeer. Ook 
binnenlandse verplaatsingen naar andere steden of provincies zijn niet toegelaten, 
uitgezonderd voor transport van goederen. De scholen zijn gesloten net zoals cafés, 
restaurants, kerken enz. De noodtoestand is er nog altijd van kracht en het aantal 
besmettingen blijft oplopen.

Sinds 21 april zijn er enkele districten 
in Kinshasa waar er sprake is van een 
“geleidelijke heropening”. Maar elders 
blijft het erg beperkt. Drie regio’s in het 
land lijken zwaar getroffen: de hoofdstad 
Kinshasa, de provincie Kongo Central in 
het westen van het land en de provincies 
Noord-Kivu en Zuid-Kivu in het oosten 
van het land. Er zijn voorlopig geen 
besmettingen met COVID-19 vastgesteld 
in de provincie Sankuru en dus ook niet in 
Lodja waar de vzw Ekimanyelo – die haar 

basis in de Druivenstreek heeft - actief is. 
De meest ‘nabije’ besmettingen worden 
gemeld in de steden Kananga en Mbuji-
Mayi (meer dan 300 km ten zuiden van 
Lodja) en Kindu (bijna 300 km ten oosten 
van Lodja). 

Toch gaat de vzw Ekimanyelo via haar 
Congolese partner aan de slag om de 
mensen te informeren over het virus. “De 
meeste mensen weten er weinig over”, 
vertelt Karl Bogaert uit Huldenberg. 

“De Congolese autoriteiten nemen wel 
drastische beslissingen over het sluiten 
van scholen en kerken en het opleggen van 
mondmaskers in sommige steden, maar ze 
blijven afwezig op het vlak van informeren 
en sensibiliseren van de bevolking. Volgens 
onze partner is dit laatste vandaag 
belangrijker dan bijvoorbeeld massaal 
in te zetten op het produceren van 
mondmaskers. We hopen dat het warme 
klimaat en het feit dat het grootste deel 
van de Congolese bevolking jonger is dan 
50 jaar het virus zal (blijven) afremmen.”

Verantwoordelijke uitgever:  
Carmen De Rudder,
Edgard Sohiestraat 3 bus 011, 1560 Hoeilaart



Meer informatie over het IMPORE-
project: www.impore.be.  
Je kan ook zelf een gift geven via  
BE11 7360 4326 0448 van de vzw IMPORE  
www.impore.be/doe-mee/#giften
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Ook Les Cajoutiers moest sluiten  
omwille van COVID-19
“Op dit moment zijn er 693 kinderen waarvan 100 in de dovenschool en 27 met een 
Downsyndroom. We hebben ook een 50-tal medewerkers. Op 13 maart eindigde het 
schooljaar omwille van de epidemie. Onze werknemers worden wel doorbetaald omdat 
ook zij moeten kunnen instaan voor hun families”, vertelt Sophie Corynen-Camara 
van het project Les Cajoutiers. “Kinderen zijn thuis, maar het is nog niet duidelijk 
wanneer een eventuele opening zal kunnen. Iedereen is er klaar voor om met de nodige 
maatregelen op vlak van veiligheid te herstarten.”

Senegal telt momenteel 52 officiële 
sterfgevallen omwille van Covid-19 
waarvan 50 in Dakar. 100 km verder, waar 
de school Les Cajoutiers zich situeert, 
zijn er nog geen zieken. De avondklok 
is ingesteld maar het is moeilijk een 
lockdown toe te passen in Senegal. “De 
mensen leven vooral buiten en er zijn heel 
veel laaggeschoolden die zo een lockdown 
niet zouden begrijpen.”

“De peters en meters van de kinderen 
zijn verwittigd, maar extra steun zou 

altijd welkom zijn om de armste gezinnen 
te ondersteunen en extra rijst te 
kunnen aankopen. Les Cajoutiers werkt 
momenteel ook aan een ‘inclusieve 
dovenschool’, om dove kinderen te helpen 
en voor te bereiden op het staatsexamen. 
28 dove en 28 horende kinderen zullen er 
samen les volgen wat positief is voor de 
integratie van deze kinderen. Het zou fijn 
zijn als we steun vinden om deze school 
tegen oktober te kunnen afwerken, maar 
omwille van COVID-19 is het ook hier 
moeilijk om steun te krijgen of sponsoring 

te vinden. Als we het strikte minimum 
nog willen doen, zoals betegeling, 
sanitair afwerken, klassen inrichten, 
schilderwerken, … hebben we nog ongeveer 
17.000 euro nodig.”

Chez Marraine blijft verder werken
GROS steunt al verschillende jaren het Impore-project in Rwanda. Het opvangtehuis 
Chez Marraine vangt onder meer tijdelijk baby’s op. Er is ook een project waar 
prematuren opgevolgd worden nadat ze het ziekenhuis verlaten hebben. 

Ook in Rwanda werd een lockdown 
afgekondigd, maar Impore bleef verder 
werken. Social distancing werd sterk 
gepromoot en mondmaskers zijn verplicht. 
In de steden werd dit heel erg nageleefd, 
maar in de dorpen in de heuvels is dat 
anders. Social distancing is daar veel 
moeilijker te organiseren. 

In het begin van de lockdown mocht 
niemand zijn woning meer verlaten, 
op enkele uitzonderingen na. Door de 
maatregelen vallen gezinnen ook (tijdelijk) 
zonder inkomen, waardoor er te weinig 
geld is om voeding te kopen. “De overheid 
deelt voedingspakketten uit, maar dat is 
niet altijd voldoende,” zegt Luk Cannoodt 
van IMPORE. “Landbouwers met een eigen 
grond hebben wel verder kunnen werken, 
maar voor de families die bij anderen 

werken en dus afhankelijk zijn van een 
loon, is het veel moeilijker. Zelf hebben 
we de families ook een tijdje niet kunnen 
bezoeken omdat verre huisbezoeken niet 
mogelijk waren.”

“We zijn blijven werken, maar ook op 
een andere manier. Zo zijn we families 
met prematuren financieel blijven 
ondersteunen als de baby een medische 
behandeling of zo nodig had. We hebben 
ook telefonische contacten gelegd 
om baby’s te blijven opvolgen, zoals 
bijvoorbeeld het gewicht.”

Moeders zijn soms zo arm dat ze voor 
zichzelf te weinig voedsel hebben, 
waardoor ze ook te weinig moedermelk 
produceren. Dit probleem geldt nog meer 
wanneer er een tweeling geboren wordt 
bij zeer arme moeders. “De extra steun van 
de GROS Hoeilaart is dan ook bijzonder 
welgekomen,” vertelt Luk. “Hierdoor 
kunnen we de armste moeders met 
ondervoede jonge kinderen bijkomend 
ondersteunen en hen voedsel meegeven. 
Voor sommige moeders met zeer jonge 
premature kindjes geven we 5 of 10 kg 
SOSOMA (een mengeling van SOrghum, 
SOja en MAïs) om bouillie (lopende pap) 
te maken zodat ze meer moedermelk 
produceren. Als dit niet volstaat, moeten 
we soms een blik formula milk voor de 
baby geven. We steunen momenteel een 
zeer arm gezin waar ook 2 premature 
baby’s zijn.”

Een meisje van 15 jaar met haar baby staat 
klaar om naar huis te vertrekken, nadat ze 
twee maand in Chez Marraine verbleven. 
De baby woog 2,3 kg bij aankomst in Chez 
Marraine en 4,0 kg bij het vertrek. Naast 
haar op de foto staat een zak SOSOMA.

Een voedselpakket voor een gezin met 5 
kinderen, waaronder een tweeling van 4 
maand.

Lees meer over de school via  
www.lescajoutiers.com. Doe een gift of 
word meter of peter van een leerling.
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Ook partners van Oxfam-
Wereldwinkels hebben het moeilijk

Ook de partners van de Wereldwinkel 
zijn getroffen door de maatregelen 
tegen COVID-19. Maar net nu kunnen 
we ons partnerschap echt waar maken. 
We blijven hun producten kopen, 
maar zijn ook afhankelijk van onze 
verkoopmogelijkheden. We bieden 
ondersteuning en advies waar we kunnen, 
we betalen vooruit, we geven een 
fairtradepremie en in hoge nood hulp 
vanuit het Partnerfonds.

Een kort overzicht van de situatie bij een 
aantal partners in Noord en Zuid:

Latijns-Amerika: logistieke problemen 
bemoeilijken de verkoop
In veel Zuid-Amerikaanse landen ontbreekt 
een sterke gezondheidszorg. Om een echte 
ramp te voorkomen, gingen de meeste 
landen dus in lockdown nog voor ze veel 
besmettingen telden. Partners van Oxfam-
Wereldwinkels melden ons gelukkig geen 
zieken onder hun boeren en medewerkers. 
Wel krijgen ze economische klappen, 
omdat alle verwerking en transport op een 
laag pitje staat.

Sinaasappelsap-partner Coopealnor in 
Brazilië is teleurgesteld in de manier 
waarop president Bolsonaro met de 
epidemie omgaat. “Ook blijft de beloofde 
noodsteun aan informele arbeiders uit. 
Daardoor moeten velen noodgedwongen 
weer aan de slag,” klinkt het. Zelf werkt de 
coöperatie in beperkte mate verder. 

Cuba is een uitzondering op de Latijns-
Amerikaanse regel. Het land staat heel 
sterk op het vlak van geneeskunde en 
er raakten nog relatief weinig mensen 
besmet met COVID-19. Cuba stuurde zelfs 
dokters en verpleegkundigen naar Italië 
en Spanje om het medisch personeel daar 
te ondersteunen. Op dit moment lijdt het 
land van onze rumpartner vooral onder de 
handelsblokkade van de Verenigde Staten.

Afrika: oogsten kan, verwerken en 
verkopen loopt moeilijk

In Afrika verloopt de cacao-, koffie- en 
wijnoogst min of meer normaal. De 
stappen daarna verlopen moeizamer door 
de social-distancing-maatregelen en de 
transportbeperkingen.

COVID-19 bracht de Zuid-Afrikaanse 
wijn Koopmanskloof in zwaar weer. 
De wijnproducent verloor de voorbije 
maanden al veel verkoop in China 
en Rusland. Daardoor kwam er in 
volle oogsttijd te weinig geld binnen, 
terwijl Koopmanskloof zijn bijna 200 
seizoensarbeiders moest betalen.

Palestina: alles op een lager pitje
Ook Palestina is door COVID-19 – nog 
meer dan voordien – in lockdown. Met 
de nodige social-distancing-maatregelen 
en met minder mensen bij elkaar mag 
onze partner PARC-Al Reef wel couscous, 
olijfolie, dadels … verwerken en produceren. 

De Gazastrook wordt het hardst getroffen 
door de epidemie. Zij zitten al bijna 14 jaar 
in lockdown. Het gezondheidssysteem 
in Gaza kampt al vele jaren met allerlei 
tekorten en is afhankelijk van Israël voor de 
behandeling van ernstig zieken. 

België: zwaar omzetverlies
Zowel Brasserie des Légendes, de 
brouwerij van de JUSTE-bieren, als de 
appelsapproducent De Drie Wilgen 
verkopen doorgaans veel bier en sap aan de 
horeca. De sluiting daarvan is voor hen dus 
een zware opdoffer.

Italië: zwaar getroffen, maar partner blijft 
gespaard
Zoals bekend is Italië een van de zwaarst 
getroffen landen in Europa. Gelukkig blijft 
Libera Terra, de partner voor artisanale 
pasta, tomatenproducten en limoncello, 
grotendeels gespaard. 

Gevulde 
puntpaprika’s
Ingrediënten:
3 rode puntpaprika’s, 70 gram quinoa*, 1 halve 
avocado, 1 kwart komkommer, 1 gekookte rode 
biet, 10 zwarte olijven, 1 lente-uitje, 1 citroen, 2 
eetlepels lookpasta*, zwarte peper*, zeezout 
(met groene kruiden)* 

* beschikbaar bij Oxfam-Wereldwinkel

Aan de slag
Was de puntpaprika’s. Snijd ze in de lengte door 
en verwijder de zaadlijsten. Kook de quinoa. 
Verdeel de gekookte quinoa over 3 kommetjes 
en maak de verschillende salades.

Salades
Rode biet-quinoasalade: snijd een kleine, 
gekookte rode biet in kleine blokjes en meng ze 
onder de quinoa, werk af met peper en zout.
Avocado-quinoasalade: snijd 1/2 avocado in 
kleine blokjes en meng ze met 1 theelepel 
citroensap en de lookpasta onder de quinoa. 
Werk af met peper en zeezout naar smaak en 
fijngesnipperde lente-ui.
Griekse quinoasalade: snijd 1/4 komkommer 
in kleine stukjes, snijd de olijven in schijfjes en 
meng ze onder de quinoa. Werk af met peper 
en zeezout en fijngesnipperde lente-ui.

Verdeel de salades over de  
6 halve puntpaprika’s.

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

Webshop 
kende succes
“Als voedingswinkel mochten wij open blijven 
tijdens de lockdown.”, zegt Beatrijs Dhont, 
coördinator van de Wereldwinkel. “Maar toch 
hebben wij op 17 maart de winkel gesloten. 
Wij wilden onze klanten en onze vrijwilligers 
geen gevaar laten lopen. Een deel van onze 
medewerkers behoort als 65-plussers tot de 
risicogroep.”

“Maar wij bleven via onze webshop producten 
van eerlijke handel verkopen om op die 
manier onze partners in het Zuiden en het 
Noorden verder te helpen. De verkoop was een 
onverhoopt succes: onze omzet daalde, maar 
wij haalden toch bijna 50 % van de normale 
verkoop. De webshop blijft verder actief en we 
hopen dat die succes blijft hebben.”

Ontdek jouw favoriete producten in  
de webshop:  
www.shop.oxfamwereldwinkels.be/hoeilaart. 
Gratis thuislevering in Hoeilaart en Overijse.


