
klimaat

mensenrechten

arbeidsrechten

VLUCHTELINGEN

gezondheidszorg

LGBTI+

veranderingvoorzorg mee

Maman Migrant / Niger 
Martin Vilela / Bolivia 
Judith Maroy / Congo 

Kong Athit / Cambodja 
Rouba Mhaissen / Libanon 

Jorge Apolaya / Peru 

Steun onze changemakers in  
hun strijd op doneer.11.be  
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11.11.11 in 5 minuten
11.11.11 wil dat er wat beweegt. Om ervoor 
te zorgen dat mensen in noord, zuid, oost 
en west een menswaardig leven leiden, 
moet er nog veel gebeuren. Daarom doet 
11.11.11 ook veel. Elk jaar gaan duizenden 
vrijwilligers in heel Vlaanderen op pad 
om geld in te zamelen. Tegelijkertijd 
voert 11.11.11 campagne en mengen ze zich 
in het debat, zodat er blijvend iets kan 
veranderen. 

11.11.11 is geen eerste hulp bij rampen, 
maar bouwt aan de lange termijn. Ze zet 
partnerships op met mensen die leven in 
moeilijke omstandigheden, maar voluit 
gaan voor beter. 11.11.11 wil de projecten 
versterken, zodat de inspanningen zo veel 
mogelijk anderen vooruit stuwen.

Krachten bundelen
Als koepel bundelt ze de krachten van 
tientallen leden (ngo’s), honderden 
burgerinitiatieven en duizenden 
vrijwilligers. Op die manier wordt de stem 
luider, ook aan tafel bij politici. Het geld 
dat 11.11.11 ophaalt, verdeelt ze onder de 
leden. Steun je 11.11.11, dan steun je dus 
ook Broederlijk Delen, Oxfam, Dokters 
van de Wereld of een van de zestig andere 
partners.

Dankzij het brede netwerk kan 11.11.11 de 
verbanden leggen en kan ze structurele 
oplossingen bouwen. Want om 
wereldproblemen aan te pakken, is net een 
overzicht nodig. 

Meer info: www.11.be

11.11.11-campagne Changemakers: 
zorg mee voor verandering
Ook in 2020 zet 11.11.11 changemakers op een voetstuk. Changemakers zijn sterke 
mensen en straffe organisaties die actie ondernemen. In alle uithoeken van de wereld 
strijden ze voor mensenrechten, voor democratie, voor een planeet die blijft draaien. 
Broodnodig werk, dus. 

We verdienen allemaal dezelfde 
basisrechten. Om ervoor te zorgen dat 
we die krijgen, wil 11.11.11 de slagkracht 
van mensen die aan de kar trekken 
vergroten. Mensen overal ter wereld die de 
mouwen opstropen en zich inzetten voor 
verandering.  

Deze changemakers en vele anderen 
werken aan een duurzame, leefbare 
toekomst waarin iedereen een plaats krijgt. 
Maar het wordt hen moeilijk gemaakt. 

De vrijheid van meningsuiting staat op veel 
plaatsen onder druk en de coronacrisis legt 
de ongelijkheid in de wereld pijnlijk bloot. 
Onvoldoende of ontoegankelijke medische 
zorg, ontbrekende sociale bescherming en 
gemeenschappen verscheurd door conflict. 

Daar doen deze changemakers wat aan. 
Daarom zet 11.11.11 hen in de kijker, want ze 
verdienen onze steun. Zij kunnen dit niet 
alleen. Steun daarom de campagne van 
11.11.11. 

Changemakers: meer dan ooit nodig

Judith ijvert met haar 
burgerplatform voor 
vrouwenrechten in DR Congo. 
Kong komt op voor veilige 
arbeidsomstandigheden in 
Cambodja. Maman Migrant 
strijdt voor medische hulp 
voor vluchtelingen in Agadez. Martin 
versterkt de klimaatactie in Bolivia. Jorge 
komt op voor seksuele rechten in Peru. 
Rouba geeft Syrische vluchtelingen in 
Libanon hoop. Ontdek de changemakers 
van 11.11.11: https://11.be/ontdek-de-
changemakers-van-2020

Koop jouw 11.11.11-aperoboxen!
en steun 11.11.11. Je kan kiezen tussen:

1. met bubbels van Holar en Isca, Oxfam-chips en 11.11.11-truffels = 25 euro
2. met JUSTE-bier, Oxfam-chips en 11.11.11-truffels = 25 euro
3. met Oxfam-fruitsappen en -frisdranken, Oxfam-chips en 11.11.11-fluostiften = 20 euro

Te bestellen via mail:  
beatrijs.dhont@gmail.com of  
anita.vanthillo@skynet.be

Betalen kan op voorhand via de rekening van 
11.11.11-Hoeilaart op BE51.0011.6904.0562 – 
vermelding van naam en box. 

Afhalen kan op zaterdag 7 november in  
het GC Felix Sohie tussen 10u en 13u of  
wordt thuis geleverd. 



In het voorjaar 2020 begon de bouw van een regenwaterput in 
het Complexe Scolaire d’Excellence in Lodja (D.R. Congo), een 
school van 1.500 leerlingen die wordt gesteund door Ekimanyelo, 
een vzw die actief is in de Druivenstreek en lid van GROS-
Hoeilaart.

De school beschikt niet over leidingwater, daarom zijn er plannen 
gemaakt voor de bouw van een waterput. Door de COVID-19-
pandemie zijn de plannen vroeger uitgevoerd, want zuiver water is 
nu nog belangrijker dan vroeger. Het gaat om een waterput van  
90 m³ (6m x 5m x 3m). 

Nu kan de school in haar eigen waterbehoeften voorzien. Water is 
een kostbaar goed. Ook al heerst er een tropisch klimaat en valt er 
veel regen in Lodja, toch moet er gestreefd worden naar bewust 
watergebruik en duurzame wateroplossingen. 

De waterput en de voorzieningen worden nog verder afgewerkt, 
met dakgoten, leidingen, wasbakken, ...

home.scarlet.be/ekimanyelo

Ekimanyelo vzw maakt middelen vrij voor de 
bouw van een regenwaterput in Lodja (D.R. Congo)

11.11.11-activiteiten in Hoeilaart
Door de recente coronamaatregelen zijn het Wereldcafé en 
de Fotozoektocht op 7 november geannuleerd. Maar je kan 
11.11.11 steunen door de aankoop van een aperobox en door 
het folk- en bluesoptreden bij te wonen. Alvast hartelijk 
dank daarvoor.

Zaterdag 7 november in GC Felix Sohie  
18 uur: Folk- en bluesoptreden Bruno Deneckere 
en Bart Vervaeck

Organisatie: 5 voor 12 t.v.v. 11.11.11
• Info: jan.h.lenaerts@skynet.be
• Inkom: 10 euro
• Kaarten kunnen alleen online gekocht worden via   

https://ticketshop.ticketmatic.com/den_blank/felixsohie

En allemaal op een corona-veilige manier.

Workshops in de Hoeilaartse scholen:
1ste leerjaar:  “Elke druppel telt”
In deze workshop wordt geen druppel water verspild. Of toch? 
Toui uit Laos weet er alles van en daagt je kinderen uit om ook zo 
weinig mogelijk water te gebruiken. In verschillende hoeken gaan 
de kinderen al doende en denkende op zoek naar ideeën. Tot slot 
brengen we een watertoost uit op de slimme vondsten!

3de leerjaar: “Wat een soep!”
In deze workshop maken 
de kinderen kennis met 
Oscar, de oceanograaf. Via 
een voicemail laat hij een 
spannend bericht achter 
over plastic in de zee. 
Dat mysterie nemen je 
kinderen onder de loep!

Ze volgen de weg van 
plastic zwerfafval en 
ervaren hoe mens en 
dier overal in de wereld 
met plastic afval in 
contact komen. Gelukkig 
hebben kinderen en 
jongeren overal ter wereld 
slimme oplossingen 
bedacht: in een heuse 
goednieuwsshow worden 
alle ideeën voorgesteld aan het grote publiek! We toosten op een 
toekomst zonder plastic soep en seinen onze ideeën naar Oscar!

5de leerjaren: GELUKKIG 2030
SDG of werelddoel. De 17 SDG’s zijn in het leven geroepen door de 
Verenigde Naties om van onze planeet een gezondere en betere 
plek te maken voor álle mensen. Alle landen in de wereld willen er 
aan werken om deze doelstellingen in 2030 te bereiken. Alleen dan 
kan het voor iedereen een ‘Gelukkig 2030’ worden.

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 2021 een fiscaal attest. 
Omwille van corona krijg je voor giften (betaald in 2020) een 
hoger belastingvoordeel. 
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Verantwoordelijke uitgever:  
Carmen De Rudder,
Edgard Sohiestraat 3 bus 011, 1560 Hoeilaart

Duurzaam leesaanbod in de bibliotheek
Op de Duurzame Doendersdag op 10 oktober zag je misschien al het standje met de 
GROS-boeken in de bibliotheek van Hoeilaart. Al verschillende jaren heeft de bib een 
ruim aanbod met boeken die verband houden met de 17 SDG’s (Sustainable Development 
Goals of duurzame ontwikkelingsdoelen). 

In samenwerking met de Gemeentelijke 
Raad voor OntwikkelingsSamenwerking 
koopt de bibliotheek boeken aan over 
duurzame ontwikkeling, milieuproblemen, 
natuurbescherming, vluchtelingen, 
ontwikkelingssamenwerking...

Annemie Pycke, bibliothecaris over de 
nieuwe boeken: “Wij hebben inderdaad 
een breed aanbod. Opvallend is het grote 
aantal ‘doe’boeken. Wat kan je zelf doen 
om duurzaam te leven? Uit ervaring weet ik 
dat veel lezers hierin geïnteresseerd zijn.”

Enkele doe-boeken
• Babette Robijn:  

Ecopositief in vijf stappen 
• Ellen Dictus: 

Het duurzame gezin
• Tara Shine:  

Hoe je thuis de wereld kunt redden

Een ander geluid bij Jaap Tielbeke: Een 
beter milieu begint niet bij jezelf. Wat we 
echt nodig hebben is verandering op grote 
schaal: politieke verandering via politieke 
beslissingen. Echte alternatieven in plaats 
van symptoombestrijding.

Enkele boeken over armoede:
• Marijke Decuypere:  

Aan de onderkant ligt de lat altijd 
lager

• Abhijit Vinayak Banerjee:  
Een dollar per dag

Alle boeken kan je vinden via de website 
van de bibliotheek:  
https://hoeilaart.bibliotheek.be
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Vrijwilligers in de kijker
Elke week is de Wereldwinkel 26 uur 
open. Een twintigtal vrijwilligers wisselen 
elkaar af als verkoopster / verkoper. 
Maar er zijn nog diverse andere taken, 
achter de schermen. Wij stellen enkele 
vrijwilligers voor die zich bezig houden met 
administratie, boekhouding, kassa, ...

Eén van de oprichters van de winkel, meer 
dan 30 jaar geleden is Robby Beelen. 
“Waarom vrijwilliger in de Hoeilaartse 
Wereldwinkel? Rechtvaardigheid en 
eerlijkheid zitten in mijn DNA, een goede 
match met de principes van Oxfam. Dus 
achter de schermen verder meewerken, is 
zorgen voor de juiste invulling van de vele 
wettelijke verplichtingen en helpen bij een 
correcte boekhouding van onze vzw. Wat 
niet kan zonder het inschakelen van een 
gebruiksvriendelijke digitale omgeving.”

Voor de boekhouding zijn Viviane Frère 
en Epko Haitsma verantwoordelijk. Epko 
maakt de eindbalans en het jaarverslag 
op, zorgt voor de btw-aangifte en is 
eindverantwoordelijke. Viviane doet 
het administratieve werk zoals facturen 
ingeven, bankuittreksels controleren, 

opvolging van de facturen en zo veel meer. 
“Ik wou iets meer doen voor (h)eerlijke 
handel en omdat ik vroeger administratief 
werk gedaan heb, was dit voor mij een 
nieuwe uitdaging. Deel uitmaken van een 
actieve, gemotiveerde groep sprak mij ook 
aan.”

Erik Baert houdt zich bezig met de 
uitgaande facturen, controleert de 
leveringen. Maar vooral is hij  helper in 
nood. Bij problemen met de kassa kan de 
verkoper hem bellen en enkele minuten 
later is hij daar. Ook Robby en Frank zijn 
stand-by om problemen op te lossen.

Frank Boel coördineert de winkelwerking 
samen met Beatrijs Dhont. Hij betaalt 
de facturen, zet prijzen en promoties in 
de kassa. “Fair Trade is voor mij één van 
de wegen naar een rechtvaardige wereld. 
De boeren, coöperatieven, krijgen een 
gegarandeerde, juiste prijs voor hun 
producten en zijn minder gebonden door 
de grillen van de vrije markt. De opkopers 
kunnen hen ook minder tegen elkaar 
uitspelen.”

Lunch uit een 
bokaal: rijst met 
pesto en rucola
Ingrediënten voor 1 persoon
70 g petit poussin rijst*, 10 stuks 
zongedroogde kerstomaatjes*, 3 el pesto*, 
100 g cashewnoten*, 1 bussel rucola, 100 g 
kikkererwten*, zwarte peper* 

*verkrijgbaar bij Oxfam-Wereldwinkels

Aan de slag
1. Kook de petit poussin rijst volgens de 

verpakking en laat hem afkoelen.
2. Vul een grote weckpot of bokaal met de 

ingrediënten. Begin daarbij met de pesto en 
volg de volgorde zoals hierboven.

3. Sluit de pot goed af en bewaar koel tot de 
lunchtijd.

4. Open de bokaal en maak hem leeg op een 
bord. Zo is je salade meteen gemengd. 

Tip : Je kan de kikkererwten (vegan) vervangen 
door mozzarellabolletjes (veggie).

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

Nieuwe bio stekel-
bessenconfituur 
van De Wroeter
Oxfam zet steeds meer 
in op de verkoop van 
solidaire bioproducten 
‘van hier’. Zo verkoopt de 
Wereldwinkel confituur 
van De Wroeter. De 
Wroeter Maatwerkbedrijf 
biedt werk aan mensen 
die moeilijk een plaats 
krijgen op de gewone arbeidsmarkt.

Met het biologisch geteelde fruit van de hoog- 
en halfstam fruitbomen (appel, peer, kriek, 
kweepeer en noten), het kleinfruit (aardbeien, 
rabarber, frambozen) en de bijzondere 
verzameling bessenstruiken, maken zij confituur, 
gelei, sap en siroop.  

De suiker die wordt gebruikt is fairtrade bio-
rietsuiker van Oxfam. Op dit ogenblik bestaat 
het assortiment uit drievruchtenconfituur, 
rabarber-aardbeienconfituur, appel-vlier-
kaneelgelei en de nieuwe stekelbessenconfituur.

Aanstekelijk lekker!

Van links naar rechts: Robby Beelen, Viviane Frère, Frank Boel, Epko Haitsma, 
Erik Baert (deze foto werd voor de corona-maatregelen genomen).


