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Delen doet goed
Mensen zijn geboren delers, we delen veel meer dan we denken. Al 60 jaar deelt en 
herverdeelt Broederlijk Delen met mensen wereldwijd. Broederlijk Delen werkt samen 
met zo’n 130 lokale organisaties in Afrika, Latijns-Amerika en in het Midden-Oosten. 
Samen met hen strijden zij succesvol tegen armoede en ongelijkheid. Ook in 2021 rekent 
Broederlijk Delen op onze steun.

Afrika: groenbemesters in plaats van 
bosbranden
Veel Congolese boeren proberen hun 
akkers vruchtbaar te maken door ze vooraf 
af te branden. Vooral ongecontroleerde 
bosbranden leiden soms tot het afbranden 

van huizen en dorpen. Mét dodelijke 
slachtoffers als gevolg. Bossen verdwijnen 
en de biodiversiteit gaat er op achteruit.

“Onze voorouders zagen hierin geen 
kwaad. Er was grond genoeg en hun 
productie was net genoeg om in hun 
eigen voedselbehoefte te voorzien. Maar 
ondertussen zien we met eigen ogen 
hoe deze praktijken het bos vernietigen. 
En eigenlijk de gronden helemaal niet 
vruchtbaarder maken. Integendeel. Op 
lange termijn vernietigen de branden 
onze gronden en moeten we op zoek naar 
nieuwe vruchtbare grond, vaak verder 
gelegen van het dorp”, zegt Bernadette 
Ndaye, boerin in Mikwi, een dorp op 500 
km van Kinshasa.

Latijns-Amerika: aardappelen 
registreren als daad van verzet 
CENDA, een partnerorganisatie van 
Broederlijk Delen, wil de rijke variëteit van 
aardappelsoorten in Bolivia bewaren. Dat 
is goed voor de voedselzekerheid van de 
gemeenschappen en voor de biodiversiteit. 
Daarom worden de beste aardappelsoorten 
geselecteerd en opgenomen in een 
gemeenschappelijk register. 

Help Cuba helpen met paaseitjescampagne
De coronacrisis toont aan hoe Cuba erin slaagt zijn bevolking te beschermen dankzij een goed uitgedokterd plan. Toch is de strijd tegen 
het virus niet eenvoudig  voor een land met weinig middelen. Naast medisch personeel spelen ook burgerorganisaties een belangrijke 

rol in het Cubaanse gezondheidssysteem. Ze zijn een onmisbare 
schakel tussen de gezondheidswerkers en de bevolking. Daarom 
steunen Viva Salud en Cubanismo.be met de paaseierenverkoop 
dit jaar de Cubaanse gezondheidswerkers in hun strijd tegen 
corona. De verkoop verloopt digitaal. De opbrengst is bestemd 
voor de aankoop van medisch basismateriaal voor de Cubaanse 
gezondheidswerkers. Draag jij ook een eitje bij?

• De prijs is 5 euro per zakje van 200 gram, keuze uit puur,  
melk of wit. 

• Bestellen kan digitaal via www.vivasalud.be/bestelformulier-
paaseieren of via Rein van Gisteren in Hoeilaart, telefoon of  
sms 0495 256 808 (levering thuis).

Ook met het Zuiden.
Delen doet goed.

BE12 0000 0000 9292

dromen
Je deelt

lief en leed
de toekomst

een glimlach



Door de coronamaatregelen is er ook dit 
jaar geen solidaire maaltijd en worden 
geen koffiestops georganiseerd. De lokale 
afdeling van Broederlijk Delen heeft 
daarom andere activiteiten opgezet:

Help ons een groot munttapijt te 
maken.
In elke kerk in de Druivenstreek wordt 
een “munttapijt” gestart, waarop jij je 
muntstukjes kan leggen.  Dit kan je doen 
tijdens de “open kerkmomenten”.

Schrijf je in voor de “dertien 
torekens”-zoektocht. 
Doe mee met de fiets-/wandel-/
autozoektocht langs de dertien kerken, 
kapellen en andere pareltjes doorheen de 
volledige pastorale zone (PZD). 

Inschrijving : 10 euro via  
www.kerkdruivenstreek.be of  
Jacqueline Brenart 0476/21 26 88

Je ontvangt een uitgestippelde 
routebeschrijving met startpakket, in 
samenwerking met de Wereldwinkel van 
Hoeilaart.

Iedere deelnemer aan de zoektocht krijgt 
een aandenken!

Neem deel aan de sms-actie van 
Broederlijk Delen.
Broederlijk Delen roept op om van 1 tot en 
met 31 maart een sms te sturen naar het 
nummer 4666 met de melding “delen PZD”. 
Voor elke sms die je stuurt, wordt 1 euro 
aan Broederlijk Delen gestort.

Doe een gift.
Je kan Broederlijk Delen steunen door 
rechtstreeks een bedrag over te schrijven 
op het rekeningnr. BE12 0000 0000 9292 
van Broederlijk Delen met vermelding PZD. 
Een gift van 40 euro of meer geeft recht 
op een fiscaal attest dat je dan in 2022 
ontvangt. Meer informatie:  

www.kerkdruivenstreek.be of  
www.hoeilander.be of contacteer 
Jacqueline Brenart – 0476/21 26 88

Broederlijk Delen in Hoeilaart

Daarmee verzetten boeren zich 
tegen de multinationals die de 

eigendomsrechten van zoveel mogelijk 
soorten claimen en de monocultuur van 
één aardappelsoort promoten. En dat 
is niet toevallig een soort die juist de 
meststoffen en pesticiden nodig hebben 
die alleen zij verkopen. Zaaigoed als 
privébezit of gemeenschappelijk goed?

“We hebben zoveel variëteiten, dat we het 
soms zelf niet weten. Er bestaat een wet 
om al die soorten te registreren, maar die 
kenden wij niet voldoende. Daarom hebben 
wij samen nagedacht hoe we de beste 
aardappelsoorten konden recupereren en 
nadien vastleggen in een register. Zodat 
ze deze soorten niet kunnen afpakken”, 
zegt Wildo Quintana Campos uit de 
gemeenschap Chillavi.

Midden-Oosten: je bent jong en je 
wilt wat …in Gaza 
In Gaza leven twee miljoen Palestijnen 
al meer dan twaalf jaar in een 
openluchtgevangenis. Als jongere daar 
opgroeien is niet makkelijk. Theater 
Day Productions is voor hen een ware 
uitlaatklep. Via dans en theater kunnen 
ze uitdrukking geven aan hun emoties, 
frustraties, zorgen en dromen. Theater Day 
Productions wil de stem van de jongeren 
in Gaza laten horen, over de grenzen heen. 

Ze bereiken jaarlijks duizenden kinderen, 
jongeren en vrouwen en mannen in Gaza.

“Ik ben helemaal open gebloeid door 
op het podium te kunnen dansen en 
acteren. Mijn eerste voorstelling ging over 
vrouwenrechten, over het ondersteunen 
van vrouwen die rechten willen studeren of 
bijvoorbeeld naar het buitenland willen. We 
brachten al onze aparte talenten samen. 
Spijtig dat mijn vriendinnen de voorstelling 
niet konden zien. Hun ouders vinden het 
niet goed dat meisjes buiten komen, omdat 
het niet veilig is. Mijn ouders stimuleren me 
gelukkig wel om actief deel uit te maken 
van de samenleving”, vertelt Retaj, 14 jaar.

België: Zaaigoed terug in 
boerenhanden 
In zeventig jaar tijd zijn in Vlaanderen 
zowat 75 % soorten groenten verdwenen. 
Want grote zaadbedrijven brachten steeds 

meer uniforme groenterassen op de markt 
en namen er patenten op. Zo moeten de 
boeren elk jaar opnieuw zaaigoed kopen en 
ook nog de noodzakelijke meststoffen en 
pesticiden. Het resultaat: afhankelijkheid 
van de boeren, uitputting van de gronden 
en een afname van de biodiversiteit. Greet, 
Lien en Sam zijn betrokken bij de vzw 
‘Vitale Rassen’. Zij willen de zaadselecties 
laten registreren en vervolgens op de 
markt brengen, volgens het principe ‘open 
source’. Zij willen het zaaigoed terug in 
boerenhanden. Zo kunnen zij hun zaaigoed 
beschermen en verkopen aan andere 
boeren, die ze op hun beurt kunnen kruisen 
met eigen variëteiten om zo te komen tot 
een divers aanbod aan lokaal aangepaste, 
veerkrachtige groenterassen, die klaar zijn 
voor de toekomst. Goed voor de boeren en 
onze biodiversiteit.

Ontdek meer over de campagne via  
www.campagne.broederlijkdelen.be

Openingsuren van de kerken:
• Sint-Clemenskerk Hoeilaart: elke zondag 10.00u – 12.00u 
• Onze-Lieve-Vrouwkerk Jezus-Eik: elke zondag en elke woensdag 10.00u – 15.00u
• Sint-Martinuskerk Overijse: elke dag 10.00u – 16.30u
• Onze-Lieve-Vrouwkerk Huldenberg: elke zondag 10.00u – 12.00u
• Sint-Antoniuskerk Loonbeek: elke zondag 10.00u – 11.30u
• Sint-Joostkerk Maleizen: enkel zondag 13 december 9.30u – 11.00u
• Sint-Pieter en Pauwel Neerijse: elke zondag 10.00u – 12.00u
• Sint-Niklaaskerk Ottenburg: elke zondag 10.30u – 11.30u
• Sint-Michielskerk Terlanen: elke zaterdag 17.30u – 18.30u
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Waar koop je FairTrade?
Fairtrade is zowel een keurmerk als een wereldwijde beweging. Samen maken 
we de wereld eerlijk, met gelijke kansen voor iedereen. 

Niet elke winkel biedt FairTradeproducten aan, maar in Hoeilaart kan je 
terecht in bijvoorbeeld de Wereldwinkel voor een ruim assortiment. Ook 
winkels zoals Delhaize, Holar & Isca, Okay en Carrefour Express bieden 
FairTradeproducten aan. Producten hoeven ook niet van ver te komen om 
voor het FairTradelabel in aanmerking te komen. 

Ook verschillende Hoeilaartse verenigingen, het OCMW, de Bib, de 
Seniorenraad, de Cultuurraad en de Milieuraad schenken FairTradeproducten, 
evenals het GC Felix Sohie, het gemeentelijk kinderdagverblijf Solheide en de 
gemeente Hoeilaart zelf.

Wat is FairTrade?
FairTrade helpt boeren en arbeiders in 
ontwikkelingslanden een betere plek te 
verwerven in de handelsketen, zodat ze kunnen 
leven van hun werk en kunnen investeren in een 
duurzame toekomst. FairTrade wil de positie van 
kleinschalig werkende boeren helpen versterken 
door krachtenbundeling. FairTrade werkt daarom 
met organisaties, coöperaties, maar nooit met 
individuele boeren. 

Er zijn intussen wereldwijd 1.210 
boerencoöperaties aangesloten bij FairTrade.
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Verantwoordelijke uitgever:  
Carmen De Rudder,
Edgard Sohiestraat 3 bus 011, 1560 Hoeilaart

Zet jij je schouders mee onder  
Hoeilaart FairTradeGemeente?!
FairTradeGemeenten zet sinds 2004 
eerlijke handel op de kaart in de Vlaamse 
gemeenten. 

We willen dat de voeding op ons bord 
en de producten die we gebruiken in 
goede werk- en milieuomstandigheden 
worden gemaakt. En dat de boeren en 
producenten daar een eerlijke prijs 
voor ontvangen. Dit engagement van de 
gemeente Hoeilaart draagt bij aan de 

duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van 
de Verenigde Naties.

Al sinds 3 april 2011 is Hoeilaart een 
FairTradeGemeente. Die titel wordt 
tweejaarlijks geëvalueerd. Een FairTrade 
trekkersgroep werkt acties uit om 
eerlijke handel in onze gemeente in 
de kijker te zetten. Zij waakt er over 
dat Hoeilaart voldoet aan de eisen om 
FairTradeGemeente te mogen zijn.

Elk jaar 
is er de 
Dag van de 
FairTrade in mei 
en de Week van de 
FairTrade in oktober. Op die 
momenten zetten we zeker het FairTrade-
aanbod in de kijker. Sluit ook aan bij de 
Facebookgroep HoeilaartFairTrade!

Meer info op fairtradegemeenten.be

Vrijwilligers in de kijker
Anita, Beatrijs, Maryleen en Marie werken mee met de 
trekkersgroep FairTradeGemeente. Zij zijn ook actief in de 
Wereldwinkel.

Anita Vanthillo houdt de winkel heel regelmatig open.

“Ik wil actief bijdragen aan de bouw van een meer eerlijke wereld, 
met aandacht voor economische rechtvaardigheid en strijd tegen 
ongelijkheid. Omdat iedereen recht heeft op een menswaardig 
leven zonder lichamelijke, sociale of economische uitbuiting. Dit 
alles met respect voor onze planeet.”

Marie Jacobs helpt bij alle activiteiten van de Wereldwinkel.

“Door fairtradeproducten uit het Zuiden te kopen kunnen jij en ik 
een stap zetten naar een wereld met  heerlijke en vooral eerlijke 
handel. Deze producten promoten is mijn engagement.”

Maryleen Bockstal stelt de beurtrol op, is de contactpersoon 
met Broederlijk Delen.

“Iedereen is het waard een menswaardig leven te hebben, iedereen 
is gelijkwaardig. Wie veel heeft, moet delen met wie minder 
heeft, samenwerking is onontbeerlijk. Daaraan wil ik meewerken 
en anderen laten inzien dat solidariteit ook ons eigen leven beter 
maakt.”

Beatrijs Dhont is coördinator van de winkel.

“Door mijn engagement in de Wereldwinkel wil ik meewerken aan 
een betere samenleving waar niet de vrije markt domineert, maar 
de economie de noden van mens en planeet centraal stelt, zonder 
uitbuiting van de mens door de mens en zonder uitputting van de 
natuur.”

Heb jij zin om mee te werken of te denken? Aarzel niet! Geef een seintje via gros@hoeilaart.be  
en we nodigen je uit voor onze volgende vergadering. Zet FairTrade mee op de kaart in Hoeilaart!

Van links naar rechts: Maryleen, Marie, Anita en Beatrijs.
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50 jaar Oxfam-Wereldwinkels
In april 1971 opende in Antwerpen de 
allereerste Wereldwinkel van België. Na 
50 jaar zijn we van 1 naar 200 winkels in 
2021 gegaan, en van 3 vrijwilligers naar 
meer dan 8.500. Van 2 fairtradeproducten 
naar 206, afkomstig van onder andere 40 
rechtstreekse partners uit 21 verschillende 
landen. In Hoeilaart kan je sinds 1986 
terecht in de Wereldwinkel voor eerlijke 
producten.

Al vijftig jaar strijden de vrijwilligers van de 
Oxfam-Wereldwinkels voor eerlijke handel, 
tegen ongelijkheid en voor economische 
rechtvaardigheid. Het vuur is nog niet 
gedoofd!

Eerlijk duurt het langst!

Vandaag werkt Oxfam samen met veertig 
partners, van Chili en Zuid-Afrika met een 
sinaasappelboycot tegen de apartheid, 
over de Siciliaanse coöperatie Libera Terra, 
de koffietelende vrouwen in Congo, met 
vluchtelingen van het Pinochetregime 
in Chili tot de activiteitenboerderij De 
Wroeter in Limburg.

Ondanks corona wordt 2021 toch 
een feestjaar! De JUSTE-bieren uit de 
Wereldwinkel worden gekraakt, het 
Worldshakesap zal vloeien! 

Noteer alvast 3 april in je agenda. 
Oxfam viert de verjaardag van de eerste 

Wereldwinkel van België op 3 april 2021 
met de lancering van een reportage over 
50 jaar Wereldwinkels: “Eerlijk duurt 
het langst”. Ook op het programma: 
interessante sprekers en een streepje 
muziek. 

Lees meer over 50 jaar Wereldwinkels: 
www.oxfamwereldwinkels.be/
campagne/50-jaar-wereldwinkels

Gegratineerde 
pasta met 
palmharten 
Ingrediënten
250 g palmharten*, gehakte bieslook,  
3 eetlepels geraspte kaas (parmezaan),  
40 g bloem, 40 g boter, 30 cl melk,  
350 g pasta (penne rigate* of caserecce*),  
250 g kippenborst, 20 cl kippenbouillon/fond, 
peper*, zeezoutmix met groene kruiden*

*uit de Wereldwinkel

Aan de slag
1. Kook de pasta al dente, giet af en spoel 

onder koud water.

2. Snij het kippenwit in stukken, kruid en bak 
kort op een heet vuur.

3. Smelt de boter, bestrooi met bloem en roer 
1 min. Voeg al roerend bouillon/fond toe, 
giet er dan de melk bij. Laat indikken en 
voeg peper, zout en bieslook toe.

4. Meng de pasta met 2/3 van de saus, de 
gebakken kip en de uitgelekte en in ringen 
gesneden palmharten. Doe alles in een 
ovenschotel, giet er de resterende saus 
bovenop, bestrooi met de kaas en laat 20 
minuten in de oven gratineren.

Je kan de kip vervangen door grote garnalen  
of tofu.

Smakelijk!

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

Palmharten
Al geruime tijd verkoopt Oxfam palmharten van 
Apropal, een coöperatie uit Peru.

Apropal, of de Cooperativa Agroindustrial 
del Palmito, werd opgericht als een sociaal 
project van de overheid. Die wilde de boeren 
in de regio een alternatief bieden voor de 
alomtegenwoordige cocaplantages. De meesten 
van hen zijn overgeschakeld op palmteelt.

Ze telen een inheemse palmbomensoort met 
veel vertakkingen. De scheuten hiervan kappen 
ze. De zachte kern (het ‘hart’) daarvan wordt 
gekookt en is kant-en-klaar om te eten.

De producenten hanteren de principes van agro 
forestry (boslandbouw): tussen de palmbomen 
planten ze andere 
(al dan niet eetbare) 
gewassen.

Dankzij de 
fairtradepremie 
organiseert Apropal 
workshops over 
capaciteitsopbouw, 
kwaliteit, … Daarnaast 
investeert het in 
sociale projecten in 
de regio.


