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Subsidies voor een bredere blik op de wereld
De GROS krijgt elk jaar 0,7% van het gemeentelijke budget om de bewustwording rond 
ontwikkelingssamenwerking en de duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde 
Naties in Hoeilaart te vergroten. Daarom zetten we in op verschillende vlakken op 
sensibilisering voor het Zuiden. De rode draad van deze steun is de meerwaarde voor 
de bevolking in het Zuiden én voor de Hoeilaartse bevolking. Daarnaast steunen we 
jongeren om ervaring op te doen in ontwikkelingslanden via een stage of ervaringsreis.

Ervarings- of inleefreizen
Zo’n reis laat jongeren kennismaken met 
andere culturen, gewoontes en gebruiken. 
De voorbije jaren hebben meer dan 
twintig jongeren steun gekregen voor een 
ervaringsreis. Er zijn enkele voorwaarden 
om deze steun te krijgen. Zo is het 
belangrijk dat de stage of reis plaatsvindt in 
een ontwikkelingsland en dat de jongeren 
via een erkende ngo aan de slag gaan. De 
voorbije jaren ondernamen de Hoeilaartse 
jongeren reizen naar onder meer Paraguay, 
Senegal, Egypte en Burkina Faso. Ook 
Rwanda is regelmatig een bestemming 
gebleken.

Na afloop horen de leden van de GROS 
altijd graag over de ervaring van de 
jongeren. We vragen ze ook om dit te delen 
met de inwoners van Hoeilaart om daarmee 
ook andere jongeren warm te maken voor 
zo’n reis. 

Debatten, film- of muziekavond, … 
Organiseer je een muziekavond, quiz, 
debat, … ten voordele van een project in 
het Zuiden? Neem dan ook zeker contact 
op met de GROS. We voorzien steun voor 
sensibiliserende initiatieven van Hoeilaartse 
organisaties, verenigingen of personen die 
zich helemaal geven om een betekenisvolle 
activiteit voor de Hoeilaartse bevolking te 
organiseren.

Steun aan organisaties, campagnes, Noord-
Zuid projecten via grotere organisaties
Jaarlijks zijn er acties en activiteiten van 
Broederlijk Delen, Viva Salud, 11.11.11, … 
in Hoeilaart. Enkele Hoeilanders zetten 
hun schouders onder deze acties om 
zo geld in te zamelen voor de ruimere 
campagne, om de solidariteit met groepen 
in ontwikkelingslanden en solidariteit met 
kansengroepen in België te vergroten. Om 
die reden voorziet de GROS structurele 
(partner)steun voor deze organisaties, 
uiteraard onder enkele voorwaarden. 
Enthousiaste Hoeilanders die graag een 
project of campagne steunen, zijn altijd 
welkom! 

Meer informatie en de 
aanvraagformulieren kan je vinden op  
www.hoeilaart.be/subsidies-gros. 
Contacteer het secretariaat van GROS 
via 02 658 28 42 of gros@hoeilaart.be. 

De zomerbar wordt fairtrade-bar
Deze zomer zorgen Hoeilaartse burgers via hun vereniging of organisatie voor 
de uitbating van een gezellige zomerbar: een terras op het Gemeenteplein. 
Elke laatste vrijdag van de maand ben je welkom in de fairtrade-bar! Dan palmt 
de GROS, samen met enkele organisaties, deze zomerbar in! We laten je graag 
kennis maken met de fairtradeproducten van de Wereldwinkel, samen met een 
streepje muziek! 

Op deze drie vrijdagen gaat de opbrengst telkens naar projecten die de 
organisaties steunen. 

Wanneer? Elke laatste vrijdag van de maand (25/06, 30/07 en 27/08), telkens 
van 10.00u tot 14.00u

Wie? GROS Hoeilaart en de Wereldwinkel, samen met Broederlijk Delen, 11.11.11, 
Viva Salud, LEEF & vzw Martin De Kegel

Wat? Wijn, cava, koffie, fruitsap, bier … een fris hapje & een streepje muziek

Kom zeker langs op onze fairtrade-bar!



9.431 euro voor Broederlijk 
Delen ondanks corona
In 2021 vierde Broederlijk Delen hun 
zestigste verjaardag. Zestig jaar solidair 
tegen armoede en onrecht. Maar ook 
zestig jaar opkomen voor verandering. 
zestig jaar delen en verdelen. Hun 
kernboodschap tijdens de campagne in het 
voorjaar. Ondanks de coronamaatregelen 
kon Broederlijk Delen toch enkele 
acties organiseren in de Pastorale Zone 
“Druivenstreek”. 

Er was de actie “Help ons een groot 
munttapijt maken”. In elke kerk van de 
Druivenstreek kon je met muntstukjes 
een tapijt leggen. Je kon deelnemen 
aan een fiets-wandel-auto-zoektocht 
langsheen de verschillende kerken. De 
deelnemers kregen een zakje met een 
drankje en enkele versnaperingen van de 
Wereldwinkel. Deze beide acties brachten 
het mooie bedrag op van 1.160 euro.

Tenslotte kon er ook een eigen bijdrage 
gestort worden op de rekening van 
Broederlijk Delen of een betalend smsje 
gestuurd worden, wat een bedrag van  
8.271 euro opbracht.

Alles samen brachten de acties  
9.431 euro op. Bedankt aan iedereen om 
de kernboodschap van deze campagne 
“Delen” te ondersteunen. 

GROS steunt acties rond 
heropbouw van Gaza!
Op 10 mei begon het Israëlische leger 
een grootschalige militaire actie tegen de 
Gazastrook. De menselijke en materiële 
schade is enorm. Er vielen een groot aantal 
slachtoffers, waaronder heel wat vrouwen 
en kinderen, voor het overgrote deel aan 
Palestijnse kant.

De Israëlische luchtaanvallen kwamen 
er na wekenlang protest van Palestijnen 
tegen de etnische zuivering die Israël 
in Jeruzalem doorvoert. Palestijnse 
gezinnen in de wijk Sheikh Jarrah zouden 
uit hun huis worden gezet om plaats 
te maken voor Israëlische kolonisten. 

Dergelijke uitzettingen zijn illegaal onder 
internationaal recht. De situatie was al erg 
gespannen en verergerde door herhaalde 
provocaties van Israëlische kolonisten 
en de Israëlische politie in bezet Oost-
Jeruzalem. De politie viel op verschillende 
momenten de al-Aqsa moskee, één van 
de heiligste plekken in de Islam, binnen. 
Als reactie vuurde Hamas vanuit Gaza 
tientallen raketten af op Israël.

Verschillende NGO’s organiseren acties 
rond solidariteit en de heropbouw van de 
omgeving:
• 11.11.11 organiseert samen met zijn 

Palestijnse en Israëlische partners een 
reeks van parlementaire briefings en 
vraagt om een brief aan het lokale 
gemeentebestuur te sturen met een 
oproep tot solidariteit. Meer informatie 
en een modelbrief kan je vinden op 
www.11.be

• Oxfam Solidariteit doet eveneens een 
oproep voor steun. Meer op  
www.oxfamsol.be

• Viva Salud vraagt hun partner in Gaza, 
Union of Health Work Committees 
(UHWC), te steunen. Zij verlenen zorg 
in zes eerstelijnsgezondheidscentra, 
verspreid over de hele Gazastrook. Het 
waterleidingsysteem en de medische 
infrastructuur moet dringend worden 
hersteld. Meer informatie op  
www.vivasalud.be
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Hoeilaart  
blijft een 
‘Fairtrade- 
gemeente’
Hoeilaart behoudt zijn titel van Fairtra-
degemeente. Het is een titel die door 
de nationale faitrade-organisatie wordt 
verleend als een gemeente zich meer dan 
andere gemeenten inspant om van eerlijke 
handel een gewoonte te maken. Ieder jaar 
vult de GROS, een vragenlijst in, waarmee 
de prestaties van onze gemeente worden 
vastgelegd en vergeleken op het vlak van 
fairtradeprestaties. 

Heb je ook zin om je te engageren voor de 
trekkersgroep, enthousiaste Hoeilanders 
die de nodige acties ondernemen om 
eerlijke handel te promoten? Laat het 
weten aan gros@hoeilaart.be. Alle hulp is 
welkom: faire koffie zetten, actie voeren 
of een infostandje bemannen bij een 
evenement. De trekkersgroep kijkt uit naar 
jouw bericht.
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Verantwoordelijke uitgever:  
Carmen De Rudder,
Edgard Sohiestraat 3 bus 011, 1560 Hoeilaart

Leestip tijdens de zomermaanden
Van liefdadig naar rechtvaardig - 11 stemmen over de toekomst van internationale solidariteit.

Els Hertogen, directeur van 11.11.11, verzamelde in haar boek 11 vooraanstaande buitenlandse auteurs die hun visies brengen over 
onderwerpen van herverdeling en ecologie tot dekolonisatie en technologie. 

Er zijn veel globale uitdagingen die ons 
wereldwijd verbinden, zoals de klimaatcrisis 
of een pandemie:

• De COVID-19-pandemie die ons vandaag 
wereldwijd treft, is niet de grote 
gelijkmaker. 

• De armoedecijfers schieten de lucht in. 

• De klimaatcrisis treft mensen in 
kwetsbare contexten harder. 

• Financiële en handelsstromen reizen op 
een onrechtmatige manier de wereld 
rond.  

Dit onrecht vraagt een antwoord in de 
vorm van internationale solidariteit. Hoe 
pak je ongelijkheid aan? Wat betekent 
internationale solidariteit? Hoe biedt ze 
antwoorden op globale uitdagingen?

De 11 auteurs werpen hier hun licht op 
in prikkelende essays. Hun analyses en 
oplossingen zijn verschillend, maar erg 
aanvullend. Als er iets zeker is, is dat er net 
méér internationale solidariteit nodig. 

Conflicten, hongersnood, armoede, 
gedwongen migratie, discriminatie ... 
Er is nog altijd te veel onrecht in de 
wereld. De grondoorzaken daarvan 
worden niet aangepakt en internationale 
solidariteit wordt nog te vaak tot 
ontwikkelingssamenwerking vernauwd. 

Ontwikkelingssamenwerking moet 
ingeschakeld worden in een breder kader, 
dat mensenrechten voor iedereen realiseert 
binnen de grenzen van de planeet. 
Ontwikkelingshulp kan een katalysator 
zijn in de realisatie van dat kader, naast 
klimaat-, handels- of fiscaal beleid. Kiezen 
voor échte dialoog tussen gelijken waarbij 
donoren niets terugvragen in ruil voor 
hun gift. Nu vloeit er voor elke euro 
ontwikkelingshulp die naar het Zuiden gaat 
24 euro terug naar het Noorden.

Hoog tijd voor heldere analyses en 
visies op de toekomst.

Kan er sprake zijn van gelijkwaardige 
samenwerking in een wereld die de 
koloniale erfenis nog niet van zich 
afschudde? Waar zit de ongelijkheid die we 
vandaag moeten aanpakken? Hoe vullen we 
internationale solidariteit het best in om 
dit écht aan te pakken?

Internationale solidariteit gaat over 
herverdeling van middelen, herverdeling 
van macht, mens en natuur, gedeelde 
verantwoordelijkheid, hoop... Het boek 
informeert, inspireert en engageert. Het 

voedt het debat en biedt een kompas 
waaraan beleid getoetst kan worden. 
Kortom, een must-read voor iedereen met 
een hart voor internationale solidariteit.

Els Hertogen, Van liefdadig naar 
rechtvaardig, uitgeverij Lannoo Campus. 
Verkrijgbaar in de boekhandel, bij 11.11.11 
of je kan het uitlenen in de Bibliotheek 
van Hoeilaart

De GROS steunt burgerinitiatief  
‘Een vaccin voor iedereen’
Steeds meer Belgen zijn gevaccineerd. 
Zo beschermen ze zichzelf en anderen 
tegen corona. Maar het vaccin is niet voor 
iedereen. De GROS steunt samen met 
organisaties zoals 11.11.11, Broederlijk Delen, 
Oxfam, Wereldsolidariteit, Femma, Viva 
Salud het Europees burgerinitiatief No 
Profit on Pandemic.

Samen gaan we voor 1 miljoen Europese 
handtekeningen! Want bij dat aantal moet 
de Europese Commissie alles in het werk 
stellen om het coronavaccin toegankelijk te 
maken voor iedereen. De coronacrisis stopt 
niet bij de landsgrenzen. Daarom vinden 
wij dat samenwerking belangrijker is dan 
winst en concurrentie. Het initiatief stelt 
menselijke gezondheid boven financiële 
belangen van de farmaceutische industrie.

Vind jij ook dat iedereen recht heeft op 
een vaccin en op geneesmiddelen om 
COVID-19 te bestrijden? Dat informatie 
over de kwaliteit, de veiligheid en 

de productiekosten van vaccins en 
geneesmiddelen openbaar moet 
gemaakt worden? Dat onderzoek naar 
een vaccin, betaald met publiek geld, 
niet mag geprivatiseerd worden? Dat op 
een pandemie geen winst mag gemaakt 
worden? Dat iedereen recht heeft op 
gezondheid? 

Doe mee en onderteken het burgerinitiatief 
op https://noprofitonpandemic.eu/nl
Want niemand is veilig, tot iedereen veilig 
is!
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Vrijwilligers in de kijker
De Wereldwinkel in Hoeilaart viert dit jaar 
zijn 35-jarig bestaan. Al die jaren was dit 
het werk van een grote groep vrijwilligers. 
We stellen er enkele voor! Janneke, Johan, 
Marleen en Vera zijn verkoopster/verkoper, 
maar zij nemen ook andere taken op.

Janneke Lonsain
“Ik help bij de extra activiteiten 
(kerstmarkt, Meifeesten, Jaarmarkt...) en ben 
contactpersoon bij de voedselbank waar 
we bijna vervallen producten schenken. Ik 
organiseer elk jaar ook een uitstap voor de 
vrijwilligers. Het Zuiden moet een leefbaar 
bestaan kunnen opbouwen door eerlijke 
handel.”

Johan Kayaert
“Ik ben een gepensioneerd verpleger. Ik 
hou de webshop mee in ‘t oog, doe de 
leveringen aan huis en als er klusjes of 
herstellingen te doen zijn, weten ze mij 
ook te vinden. Voor mij is helpen bij Oxfam 

die kleine druppel op de wereldwijde 
hete plaat van onrechtvaardige handel en 
onderdrukking van de kleine man.”

Marleen Vleminckx
“Ik help bij evenementen en zorg ervoor 
dat alle cadeaubons op de juiste plaats 
terechtkomen en aan ons uitbetaald 
worden. Door contact te hebben met de 
mensen in Hoeilaart kunnen wij de mensen 
ginder helpen.”

Vera Bockaert
“Ik ben contactpersoon voor de lagere 
scholen en help leerkrachten om met hun 
klas te werken rond  (h)eerlijke handel. 
Door de vervaldatum van de producten 
in de gaten te houden zorg ik er voor dat 
onze klanten steeds verzekerd zijn van 
kwaliteitsvolle producten. Ik kan niet tegen 
onrecht, ik word er opstandig van. Met de 
Wereldwinkel werk ik constructief aan een 
eerlijke samenleving.”

Knapperige notengranola
Ingrediënten (per persoon)
50g cashewnoten*, 50g amandelnoten*,  
50g havermout, 0.5el agavesiroop*, 0.5el chiazaad*, 
0.5el olijfolie*, snuifje zout, 1el rozijnen*,  
1.5el gedroogd fruit
*uit de Wereldwinkel

Aan de slag
- Meng de noten en de havermout. Pulseer kort 

in de keukenmachine of blender zodat de noten 
gebroken zijn, maar het mengsel niet kruimelig is.

- Meng met de olijfolie, agavesiroop en het zout. 
Spreid het mengsel in 1 laag uit op een bakplaat.

- Bak in de oven op 180 graden voor 10 minuten 
tot het mengsel begint te kleuren.

- Laat afkoelen en meng met de rozijnen, 
gedroogd fruit en pitten en zaden naar keuze. 

Lekker met melk, yoghurt of op fruitsla.

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

Oolong thee
Oxfam-Wereldwinkels verkoopt sinds kort 
‘Oolong Shan’ thee uit Laos. Van oorsprong is 
dit een traditionele Chinese theesoort die in 
de Westerse wereld nog vrij onbekend is. Het is 
toch één van de betere theesoorten.

Deze unieke biologische zoete thee, met zachte 
houttoetsen, situeert zich ergens tussen groene 
en zwarte thee. Hij is half-gefermenteerd: de 
hele bladeren worden gedroogd, gerold en 
vervolgens wordt de natuurlijke oxidatie snel 
gestopt door de bladeren verder te roosteren. 
Hierdoor is Oolong minder bitter dan groene 
thee, maar met nog veel gezonde antioxidanten.

Oolong Shan thee zetten

Bij het zetten van Oolong thee zijn een aantal 
dingen belangrijk:

• Gebruik ongeveer 2 gram per kop

• Watertemperatuur tussen 80°C en 90°C. 
Bij een lagere temperatuur krijgen de 
theebladeren niet de kans om alle smaken af 
te geven, bij een te hoge temperatuur kan de 
Oolong thee bitter gaan smaken.

• Laat de Oolong thee tussen de 2 tot 3 
minuten trekken. De theebladeren krijgen dan 
de tijd om zich te ontvouwen en hun unieke 
smaak af te geven.

Van links naar rechts: Janneke, Johan, Marleen en Vera.

Nitdavanh Palthongse, Laotiaanse in België.




