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Woorden, daden, dromenWoorden, daden, dromenWoorden, daden, dromenWoorden, daden, dromen    
 

Hoeilaart telt dertien adviesraden. De GROS is er sinds 4 juni 2002 één van. In 2012 bestond onze adviesraad 
dus tien jaar. Hierna rapporteren we over wat we hebben gedaan met onze verantwoordelijkheden en 
werkingsmiddelen. We vragen u tevens om voortzetting van het vertrouwen dat we mochten ontvangen bij het 
uitoefenen van deze taak. 
 
Missie van de GROS 
Het is onze diepste overtuiging dat groepen en organisaties in de ontwikkelingslanden hun noden kunnen formuleren en originele 
oplossingen kunnen uittekenen. Onze rol is eerder tegemoetkomend en ondersteunend in solidariteit. In dit verband is het voor ons ook 
duidelijk dat financiële steun en andere vormen van afhankelijkheid van de ontwikkelde landen, dienen afgebouwd te worden.  
Daarom streven we naar culturele veranderingen die vertrekken vanuit de eigen krachten en organisatiecapaciteiten van plaatselijke mensen, 
en waken we erover dat de activiteiten en resultaten op eigen kracht verder kunnen bestaan.  
 
Duurzame ontwikkelingssamenwerking moet daarom: 
- leiden tot duurzame verandering met oog op het milieu, 
- economische leefbaarheid nastreven, 
- sociale rechtvaardigheid bevorderen, 
- ingeworteld zijn in de culturele eigenheid, 
- bijdragen tot vrede, 
- armoede bestrijden, 
- mensenrechten verdedigen, 
- bijdragen tot zelforganisatie en zelfstandigheid. 
 
Wie in de ontwikkelingslanden duurzame verbeteringen nastreeft, moet ook werken aan fundamentele veranderingen in de ontwikkelde 
landen. Door onze manier van produceren en consumeren ontnemen we de ontwikkelingslanden ontwikkelingskansen. We kunnen de 
verhoudingen in de wereld ook positief beïnvloeden door in ons werk en in onze levensstijl mee te werken aan maatschappelijke 
veranderingen. Daarom hechten we veel belang aan vormend en politiek werk. 

 
 
Visie van het gemeentebestuur 
De gemeente Hoeilaart: 
- staat een mondiaal en duurzaam beleid voor; 
- erkent een GROS; 
- heeft een schepen voor ontwikkelingssamenwerking; 
- stelt een gemeentelijk ambtenaar en de gemeentelijke logistiek ter beschikking; 
- geeft via de GROS financiële steun aan Hoeilaartse verenigingen die initiatieven nemen naar vorming en sensibilisering; 
- ondersteunt via de GROS projecten. 

 
Ontwikkelingssamenwerking is in Vlaanderen een erkende gemeentelijke bevoegdheid. We bevorderen als 
GROS het werk van zogeheten vierdepijlerorganisaties, dat zijn naast ngo’s ook burgers, sociale instellingen, 
vzw’s, scholen, zorginstellingen, sportclubs, vriendengroepen en bedrijven die actief zijn op het gebied van 
ontwikkelingshulp, ontwikkelingssamenwerking – of zoals sommigen liever zeggen – project- of partnersteun. 
 
Een gevleugelde uitdrukking in het Zuiden is naar verluidt: “Jullie hebben horloges, wij hebben tijd”. Maar 
lijdzaamheid is niet het recept, daar is de urgentie van de noord-zuidproblematiek te groot voor. Nog steeds 
profiteert de bevolking in arme landen amper van de rijkdommen die van hun voorouders zijn ingenomen. Nog 
steeds zijn het wingewesten die Europa voorzien van producten als coltan, specerijen, drugs, diamanten en 
voeding. Derdewereldlanden zijn op hun beurt soms dumpplaatsen voor ons afval en 
van onze overschotten. Ook komt het voor dat zelfs onze hulpgoederen er de lokale 
markt ontwrichten. Met welk recht mag onze ecologische voetafdruk groter zijn? 
Waarom dulden we het, dat massa’s kinderen niet naar school kunnen of geen 
vaccinaties krijgen vanwege gedoe over patenten? De acht millenniumdoelen van de 
VN zijn gericht op het uitbannen van armoede. 
 
Solidariteit, menselijke waardigheid en gelijkwaardigheid zijn universele principes waar niemand tegen kan zijn. 

Maar deze woorden moeten inhoud krijgen. We vinden dat mensen in ontwikkelingslanden 
meer zeggenschap horen te hebben over hulp en dat donoren en ontvangers op basis van 
vertrouwen moeten samenwerken. Andere principes zijn dat er vooral via lokale systemen 
wordt gewerkt, dat we onze partners in staat stellen hun eigen planning te bepalen, dat donoren 
ook samenwerken, dat resultaten centraal staan en dat iedereen publieke verantwoording aflegt. 
Hulp mag het eigen initiatief nooit lamleggen maar moet mensen prikkelen hun eigen lot in 
handen te nemen. 
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Met voldoening kunnen we vaststellen dat onze gemeenteraad sinds 2012 de 
internationale standaard uit 1970 volgt. Na een flinke aanloop sluit Hoeilaart zich 
daarmee aan bij de OESO-inspanningsverplichting om 0,7% van haar budget te 
reserveren voor ontwikkelingssamenwerking. We zijn met die unanieme 
gemeenteraadsbeslissing een witte raaf in Vlaanderen.  
 
Voor de huidige legislatuur is er de politieke wil om vast te houden aan de 0,7 %-
norm. Dat bleek ook tijdens het debat op het Wereldfeest dat op 6 oktober 2012 is 
gehouden naar aanleiding van het 10-jarig bestaan van de GROS. 
 
De bankencrisis die de economische crisis heeft teweeggebracht raakt iedere 
wereldburger en ook het gemeentelijk budget. Als dat fluctueert, schommelt het 
eindbedrag mee. Maar de politieke wil om de 0,7 % te handhaven is er. Het 
financieel meerjarenperspectief van de gemeente wijst er op dat het jaarbudget ook 
na 2012 circa € 79.000 zal bedragen. 
 
In 2012 behield Hoeilaart zijn erkenning als FairTradeGemeente. Ook dat geeft 
voldoening. Die titel drukt uit dat er een basisniveau is aan voorzieningen en 
mogelijkheden om bij onze inkopen te kunnen kiezen voor een fair en duurzaam 
alternatief. Volgens de Wereldbank leven 1,29 miljard mensen onder de 

armoedegrens van € 0,95 per dag. Fair trade is armoedebestrijding via eerlijke 
handel. Dankzij de Hoeilaartse ondernemers en instellingen die fairtradeartikelen 
in hun aanbod opnamen kan de Hoeilaartse consument nu de daad bij het woord 
voegen. 
 
De foto links is gemaakt tijdens het Wereldfeest. Het briefje in de wensboom toont 
de kinderlijk eenvoudige wens uit om dromen, woorden en daden te verenigen: “Ik 

wens dat de kinderen ook eten heben en drink heben.” We zijn het behalve aan de 
mensen in het Zuiden ook aan ons eigen kinderen verplicht om hinderlijke wetten 
en praktische bezwaren uit de weg te ruimen. 
 
De onderste foto toont acht leden van de GROS tijdens de vergadering van 23 april 
2013. Terugblikkend op tien jaar GROS, mogen we tevreden zijn. De wereld is 
nog lang niet verbeterd, maar we zijn wel bij onszelf begonnen. Dankzij het 
initiatief van de toenmalige schepen van Ontwikkelingssamenwerking Patrick 
Demaerschalk en plaatselijke vrijwilligers van de Wereldwinkel en 11.11.11 
hebben we nu een GROS, waar Hoeilaart trots op kan zijn! 

 
 
 
 
De samenstelling van de GROS in 2012 (met daaraan toegevoegd de wijzigingen begin 2013) 

organisatie tot 26 febr 2013 functie sinds 26 febr 2013 organisatie 

11.11.11 Anita Vanthillo voorzitter Rein van Gisteren  onafhankelijk 
onafhankelijk Ruben Lombaert  ondervoorzitter Anita Vanthillo  11.11.11 

gemeente Beatrijs Dhont secretaris Beatrijs Dhont  gemeente 
11.11.11 Sandra Vandebroek penningmeester Sandra Vandebroek 11.11.11 

College van burgemeester en 
schepenen 

Els Uytterhoeven  schepen Els Uytterhoeven College van burgemeester en 
schepenen 

onafhankelijk Marie-Paul Bockstal adviseur *) Marie-Paul Bockstal onafhankelijk 
onafhankelijk Joke Muyldermans adviseur *) Joke Muyldermans onafhankelijk 
Wereldwinkel Robby Beelen  lid Frank Boel Wereldwinkel 

11.11.11 Marc D'Haenens lid Marc D'Haenens 11.11.11 
onafhankelijk Carmen De Rudder  lid Carmen De Rudder  onafhankelijk 

Broederlijk Delen, 
Wereldsolidariteit, Femma en 

Martin Dekegel vzw 

Agnes Van 
Geyseghem 

lid Agnes Van 
Geyseghem 

Wereldsolidariteit, Femma en 
Martin Dekegel vzw 

onafhankelijk 
onafhankelijk 

Rein van Gisteren 
Greet 

Vandendriesscche  

lid 
hoofdredacteur Van 

Hier Tot Ginder 

Maryleen Bockstal 
Greet 
Vandendriessche 

Broederlijk Delen 
onafhankelijk 
 

De schepen, secretaris en hoofdredacteur stemmen niet mee, net als de adviseurs *) die een politiek mandaat vervullen bij het OCMW.
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Van Hier Tot GinderVan Hier Tot GinderVan Hier Tot GinderVan Hier Tot Ginder 

De GROS-nieuwsbrief Van Hier Tot Ginder die in onze gemeente huis-aan-huis 
wordt verdeeld kwam in 2012 niet drie maar één keer extra uit: met het 
programma en het affiche voor het Wereldfeest. In de drie vaste nummers 
stonden achtereenvolgens centraal de Ecuador-actie van Broederlijk Delen, het 
zomernummer ging over gevarieerde onderwerpen en in het laatste nummer was 
er veel aandacht voor de klimaatactie van 11.11.11. Een subwerkgroep van de 
GROS treedt bij de productie van dit blad op als redactieraad. De coördinatie en 
eindredactie is in vertrouwde handen bij Greet Vandendriesche. Alle nummers 
zijn ook terug te vinden op Hoeilaart.be/gros. Omdat elke editie maar 4 pagina’s telt gebruiken we deze website 
nu ook om een langere versie van interviews toch te kunnen presenteren. In 2012 begon Greet met de 
voorbereidingen voor een nieuwe vormgeving van de nieuwsbrief. De bedeling van het blad levert problemen op 

waardoor niet iedereen de nieuwsbrief onder ogen krijgt. Bpost 
behandelt VHTG soms als commerciële handelsreclame en 
slaat NeeNee-adressen soms ten onrechte over of steekt het in 
reclamemateriaal van derden waardoor de attentiewaarde 
verloren gaat. De klachten over de postbedeling zijn vrij 
hardnekkig. 
 

 

FairTradeGemeente FairTradeGemeente FairTradeGemeente FairTradeGemeente     
Een samenwerkingspartner van de GROS is ‘de 
trekkersgroep’. Deze zorgt voor het behouden van het 
predicaat FairTradeGemeente. Robby Beelen van de 
Wereldwinkel (links op een foto uit 2011 bij het 

verkrijgen van de fairtradestatus) heeft in 2012 de leiding van deze 
werkgroep overgedragen aan Joke Muyldermans. Samen met enkele nieuwe 
vrijwilligers maakt zij zich er met haar trekkersgroep sterk voor dat het aantal 
deelnemende winkeliers, handelaars, verenigingen en horecazaken gestaag 
groeit en dat nieuwe initiatieven met de nodige publiciteit worden 
ondersteund. Het voornemen dat we aankondigden in ons werkingsverslag 2011 om meer tijd te steken in de 
“schoneklerenactie” is nog niet uitgevoerd. De plaatsing van de bordjes ‘FairTradeGemeente’ langs enkele 
invalswegen van Hoeilaart kreeg in 2012 wel zijn beslag, net als de Hoeilaart FairTrade-vermelding op de 
infoportieken. 
 
Een actueel overzicht van de Hoeilaartse handelaars en organisaties met fairtradeartikelen in hun assortiment. 
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Hier schenkt men óók Fair Trade: 

Café Barnum, Koldamstraat 8, tel 02/657.32.42: koffie, rum Varadero 
Voetbalkantine ERC-Hoeilaart, Kapelstraat 2, tel 02/657.93.29: rode en witte wijn, 
fruitsap 
 

Ook de Seniorenraad, de Cultuurraad en de Milieuraad schenken FairTrade, evenals het GC Felix Sohie, het 
gemeentelijk kinderdagverblijf en de gemeente zelf tijdens recepties in het gemeentehuis. 
 
Nieuwe ondernemers zijn welkom: wie twee of meer artikelen opneemt in zijn of haar assortiment of menukaart 
wordt opgenomen in de lijst. Er zijn eindeloos veel erkende fairtradeartikelen te koop, variërend van 
badhanddoeken, broodbeleg, kleding, kerstpakketten, gouden sieraden, schorten, snijplanken tot serviesgoed. In 
Bierbeek is de grote verkoopruimte van Fair Trade Original waar meer dan 150 levensmiddelen en 2.000 
cadeauartikelen zijn uitgestald. 
 
 

BibBibBibBib----HoeilaartHoeilaartHoeilaartHoeilaart    
De Bib-Hoeilaart is een actieve samenwerkingspartner. In het kader van zijn 
vormings- en sensibilisatietaak steunt de GROS de aankoop van speciale dvd’s en 
boeken. In 2012 steeg de actuele uitleencollectie naar een werkvoorraad van 711 
boeken en dvd’s. De GROS kan aankoopsuggesties doen, maar de bibliotheek 
heeft zelf ook een professionele stem in het tot stand brengen van een 
evenwichtige collectie. De GROS-media zijn herkenbaar aan het wereldbolletje op 
de rug. Er is voor elk wat wils gratis te leen: over mondiale zaken, verre landen en 
vreemde culturen. “Onze” 

boeken en dvd’s zijn in 2012 931 maal uitgeleend, bijna 80 
stuks per maand: “Zeker niet slecht” naar het oordeel van 
bibliothecaris Annemie Pijcke. Na het binnenkomen van 
een bestelling nieuwe boeken en dvd’s worden ze eerst een 
maandje in de Bib geëtaleerd om alle bezoekers kennis te 
laten maken met de collectie-uitbreiding. Ter gelegenheid 
van het 10-jarig bestaan van de GROS en het Wereldfeest 
was er in oktober in de nieuwe Bib een extra grote 
themastand ingericht rond GROS-boeken en dvd’s. In de 
grafiek ziet u het uitleensucces van de collectie sinds 2008. 
 
 

OxfamOxfamOxfamOxfam----WereldwinkelWereldwinkelWereldwinkelWereldwinkel    
Een andere partner is de Wereldwinkel aan het Gemeenteplein, opgericht in 1986. 
De winkel is vijf dagen per week open (behalve maandag en donderdag). 
Vlaanderen telt 200 wereldwinkels die onder meer 185 voedingsproducten 
aanbieden, winkels die met professionele steun vanuit Oxfam in Gent worden 
gerund door Hoeilaartse vrijwilligers. 
Onze Wereldwinkel verzorgt steeds de achterpagina van Van Hier Tot Ginder met 
onder meer de aankondiging van winkelacties en een fantasierijk zuiders recept 
waar fairtrade-ingrediënten uit de eigen toko (winkel) voor nodig zijn. Ook zorgde 
de Wereldwinkel voor de deur-aan-deur-verspreiding van het nieuwe 
driemaandelijkse fairtrademagazine: met informatie over het hoe en waarom van 
wereldwinkels. Het blad heeft steeds een nieuwe naam: de edities in 2012 heetten 
achtereenvolgens Vitoon, Consola en Johan. Op de foto het nummer Abebech. 
 
Het Wereldwinkelontbijt vond plaats op zondagmorgen 13 mei. De 25-jaar 
bestaande Wereldwinkel vierde haar jubileum in jeugdcentrum Koldam met een 
‘verwenontbijt’ en een tombola. Er kwamen 200 volwassenen op af en 40 
kinderen. 
Tijdens de jaarmarkt van het Druivenfestival in september was er op het 
Gemeenteplein een kraampje met een behendigheidsspel om een ballon door te 
prikken, met faire chocolade voor de winnaars en winnaressen. 
Wereldwinkeldag ging op 13 oktober ook over chocolade. Lege 
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chocoladepastapotten, ook van merken die nog ‘foute’ cacao als grondstof gebruiken, konden in de winkel gratis 
worden omgewisseld voor een volle ‘faire’ pot. Er werden liefst 200 potten omgeruild. 
De Oxfam-Wereldwinkel wordt door steeds meer van onze inwoners ontdekt als hippe cadeauwinkel: in de 
decembermaand was er een geschenkenbeurs.  
 
 

DruivenfestivalDruivenfestivalDruivenfestivalDruivenfestival    
Ook in 2012 financierde de GROS de T-shirts van de ‘duiventeamers’ en het gemeentepersoneel die er tijdens 
het Druivenfestival op straat reclame mee maakten voor fairtradeproducten. De T-shirts zelf waren natuurlijk van 
‘schone’ katoen. De koffie en de fruitsappen die tijdens het Druivenfestival op enkele drankstanden werden 
verkocht waren eerlijke producten. 
 
 

Broederlijk Delen: EcuadorBroederlijk Delen: EcuadorBroederlijk Delen: EcuadorBroederlijk Delen: Ecuador    
 

De jaarlijkse Koffiestop van Broederlijk Delen vond plaats op 2 maart op de markt, op 3 
maart in de Bib en op 18 maart tijdens het Lentefeest op de Sint-Clemensschool. De 
koffiestop bracht € 525,30 op. Op 1 april was er een solidaire 
maaltijd die € 1.976 opleverde en de omhaling in de kerken 
bracht2.629,30 op. De campagne “Laat ze hun plan trekken” ging in 
2012 over de ontginning van mineralen, olie en gas in Ecuador en de 
gevolgen daarvan: drinkwater en grond raken erdoor vergiftigd. De 
Ecuadoraanse milieuorganisatie Acción Ecológica voert actie tegen 
de aantasting van het regenwoud. Broederlijk Delen steunt het 
opsporen, aanklagen en herstellen van milieuschade en wil laten zien 
wat een milieuvriendelijke en duurzame gebiedsontwikkeling kan betekenen. De GROS 

verleende aan Broederlijk Delen € 3.000 partnersteun, zie pagina 13. 
 
 

11.11.11: klimaat11.11.11: klimaat11.11.11: klimaat11.11.11: klimaat    
Klimaatverandering was het jaarthema van de 11.11.11-campagne. In Hoeilaart 
werden onder meer op 2 november op de markt en op 3 november bij de 
Delhaize zakjes met truffels verkocht waarmee het publiek de campagne kon 
steunen. In het Lindenhof was er op 4 november een eetfestijn en op 10 
november in het jeugdcentrum Koldam een fuif.  
De bakkers De Coster en Vandervaeren maakten in de actieweek gebruik van 
speciale broodzakken met 11.11.11-opdruk. Ook was er voor de scholen een 
avontuurlijk luisterspel en een uitdagend educatief pakket per graad. Voor de 

derde kleuterklassen was er een muzieklabyrint met instrumenten uit Afrika, 
Azië en Latijns-Amerika. 
De grote quiz, al sinds 2005 samen met 11.11.11-Overijse georganiseerd, was 
ook goed voor een volle zaal in het Lindenhof. De totale opbrengt van deze 
activiteiten, inclusief de giften bedroeg € 5.833,18. De GROS verleende nog 
eens € 10.000 aan partnersteun. De 
klimaatactie Sing for the climate viel 
in Hoeilaart samen met het 
Wereldfeest (zie ook pagina 10 van 
dit verslag). 



7 

 

Les Cajoutiers: SenegalLes Cajoutiers: SenegalLes Cajoutiers: SenegalLes Cajoutiers: Senegal    
De Tervuurse organisatie Les Cajoutiers heeft ook vertakkingen naar Hoeilaart, 
onder meer naar 5 voor 12. Beiden toonden hun engagement met het lot van 
kinderen in het dorpje Warang (Senegal) Op 20 april zette een Afro-bluesband 
ons jeugdcentrum Koldam muzikaal op stelten. Naast de djembébeat was er ook 
Afrikaans eten en werd er de film vertoond Walk4LesCajoutiers over de eerste 
voettocht in 2011 door Senegal waaraan ook Hoeilanders hebben deelgenomen. 
Doel van de reis: jezelf inleven in de omstandigheden van het land, samen 
optrekken met jongeren uit Senegal, met als einddoel dat ieder zijn of haar in 
België zelf ingezamelde donaties voor de uitbreiding van de school in Warang 
zou gaan brengen. De tocht vond plaats in november 2011. Deze Koldamavond 

was bedoeld om geld in te zamelen voor de tweede 100 km lange tocht die in de herfstvakantie van 26 oktober 
t/m 5 november 2012 succesvol is herhaald. Ook nu wezen Senegalese scouts de Belgen het pad aan door de 
brousse. Eén van de deelnemers was leerkracht 
Elke De Corte van de Sint-Clemensschool die € 
2.000 wist in te zamelen. Op de website zegt 
zij: “Als leerkracht hoop ik zo zowel mijn 
kennis en vaardigheden te kunnen doorgeven, 
als deze ervaring mee te nemen naar mijn eigen 
klaspraktijk. Mijn school staat alvast achter dit 
project en zo hopen we heel wat kinderen en 
ouders te sensibiliseren!” 
 
 

Impore: RwandaImpore: RwandaImpore: RwandaImpore: Rwanda    
Moeder- en kindersterfte in Rwanda is een vermijdbaar probleem. 
Impore is het Engelstalige letterwoord voor een organisatie die in dit 
Afrikaanse land ervaring opdoet met het verbeteren van de medische 
zorg voor moeders en die er de kindergeneeskunde op poten probeert te 
zetten. Mede door bijdragen van de GROS-Hoeilaart (ook andere 
GROS-sen droegen bij) zijn er nieuwe materniteiten (kraamklinieken) 
gebouwd, werd onder meer een dienst neonatologie (zorg voor zieke of 
vroeggeboren zuigelingen) opgericht, zijn er verpleegkundigen en 

dokters opgeleid en is er medisch materiaal 
geleverd. In 2012 begon in Butare de bouw van een 
kinderopvangtehuis, samen met de Belgische 
Bouworde. Het is een centrum voor pasgeborenen 
met een verhoogd sterfterisico. Vanuit Hoeilaart is 

vroedvrouw Joke Muyldermans actief binnen Impore. Ook bezoekt zij af en toe 
het project om te helpen en om de vorderingen te bekijken. 
 

Jeugdraad: Gambia / Sri LankaJeugdraad: Gambia / Sri LankaJeugdraad: Gambia / Sri LankaJeugdraad: Gambia / Sri Lanka    
De Jeugdraad Hoeilaart organiseerde in november 2011 een wandelzoektocht om 
geld in te zamelen voor een ontwikkelingsproject in Gambia van GamMol. Op 15 
april 2012 is een vertegenwoordiging van deze vzw uit Mol op het gemeentehuis 
van Hoeilaart ontvangen en werd de opbrengst in de vorm van een cheque van 
€ 500 overhandigd. Namens de GROS waren Anita Vanthillo en Agnes van 
Geyseghem hier bij. Met het geld kan verder worden gewerkt aan drinkwater- en 
onderwijsprojecten. Evy Quintelier, die enkele jaren in de Hoeilaartse jeugdraad 
actief was, werkte hieraan mee. In 2012 vertrok ze naar Gambia en gaf ze er vier 
maanden les. Ook in 2012 was er een soortgelijke wandeltocht (foto links), ditmaal 
voor het Martin De Kegelfonds dat al jaren actief is in Sri Lanka en waar Agnes 
van Geyseghem uit Hoeilaart bij betrokken is. Deze tocht zou uiteindelijk € 700 
opleveren. Van de opbrengst kunnen ruim 20 Sri Lankaanse kinderen een jaar lang 
naar school gaan. 
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Centre for Children: ColombiaCentre for Children: ColombiaCentre for Children: ColombiaCentre for Children: Colombia    
Op 17 maart stond het geweld in Colombia centraal tijdens een thema-avond waar 
het Centre for Children in Vulnerable Situations nauw bij betrokken is. Drie 
universiteiten (Brussel, Leuven en Gent) verrichten onderzoek naar hoe je kunt 
helpen om het psychische leed rond gewapende conflicten, ontvoeringen, 
verdwijningen en seksueel geweld te verzachten. Dat gebeurt daar door onder meer 
theater met en voor bijvoorbeeld kindsoldaten. Dorpsgenote Julia Villanueva 
D'Driscoll werkt voor een centrum voor kinderen in kwetsbare situaties en 
organiseerde de bijeenkomst. Een groepje acteurs 
van Taller de Vida uit Colombia verbleef een week 
in ons land en voerde een indringend stuk op in de 

kasteelhoeve naast het gemeentehuis. Agua y arroz (water en rijst) heet het stuk 
dat gaat over twee meisjes waarvan er een op brute wijze wordt gerekruteerd 
door een gewapende militie. Er was na afloop een fototentoonstelling, een 
proeverij van guacamole en een verkoopstandje van artikelen ten bate van 
kinderen in kwetsbare situaties 
 
 

Educ4all: RwandaEduc4all: RwandaEduc4all: RwandaEduc4all: Rwanda    
Een inleefreis naar Kabwe in Rwanda om er tijdens de zomervakantie docenten te 
gaan trainen namens Educ4all: Jolien Vuylsteke en Linde Van Hecke (rechts) zijn in 
de zomer van 2012 zelf leerkracht geweest bij het Nkrumahcollege in de stad Kabwe, 
een mijnstad ter grootte van Luik. Linde als leerkracht lichamelijke opvoeding en 
Jolien als orthopedagoge (leer- en opvoedingsproblemen). 
De GROS steunde hun ‘pedagogische expeditie’ uit het 
budget Ervaringsreizen Jongeren met twee maal € 500,- . 
Educ4all is een Belgische ngo die elk jaar in een ander land 
projecten uitvoert. Tijdens het Wereldfeest op 6 oktober 
deden zij tijdens een interview verslag van hun les- en 
leerervaring. 

 
 

Burkina FasoBurkina FasoBurkina FasoBurkina Faso    
Ook VUB-student Lies Gernaey uit Hoeilaart ontving van de GROS een bijdrage 
van € 500,- in de kosten van haar bezoek aan een project in de regio van Piéla, 
dat op 240 km ten noorden ligt van de hoofdstad Ouagadougou. Het is een dorp 
zo groot als Hoeilaart maar zonder elektriciteit of stromend water. De 
organisatie SEL project heeft hier, net als in Burundi, een sociaal project opgezet 
met het accent op medische verzorging. Over de impact van de 
klimaatverandering op deze regio schreef Lies op internet een Engelstalig 
artikel. Drie sleutelzinnen daaruit: “Het belang van het water en het 
regenseizoen werd me zeer duidelijk. Geen regen betekent geen voedsel en zorgt voor hongersnood. Dit is de 
reden waarom ik zeer geïnteresseerd ben in het denken over een groenere en duurzame wereld, te beginnen met 
onze eigen universiteit.” (archieffoto: een wichelroedeloper in Burkina Faso zoekt water.) 
 
 

Hoeilaartse scholenHoeilaartse scholenHoeilaartse scholenHoeilaartse scholen    
De GROS heeft de samenwerkingsafspraken gemaakt met beide Hoeilaartse basisscholen. 
- Er worden 11.11.11-kalenders aangekocht voor de kleuter- en basisklassen. De bijhorende nieuwsbrieven 
worden maandelijks verstuurd. 
- In het kader van de 11.11.11-actie biedt de GROS activiteiten aan voor de 3e kleuterklassen en aan de 5e en 6e 
leerjaren van de basisscholen. 
- GROS kan subsidie geven voor uitstappen van de leerlingen naar bijvoorbeeld de Wereldschool en 
Inleefateliers (ingang en vervoer). De activiteiten moeten wel kaderen in sensibilisering en 
informatieverstrekking. 
- Beschikbaarstelling van een abonnement op MO*, een mondiaal tijdschrift, voor het onderwijzend personeel. 
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Meifeesten Meifeesten Meifeesten Meifeesten     
Tijdens de meifeesten heeft de GROS een optreden in het Ruusbroecpark voor 
zijn rekening genomen. Het weer was fris, maar het optreden van Afrobelbeat 
op het gemeentelijke podium zorgde voor vuurwerk. Afrikanen en Belgen die 
sámen in een gelegenheidsband muziek maken: de Gangbé Brass Band uit het 
Afrikaanse Benin en Jaune Toujours van bij ons. Enkele muzikanten uit Benin 
werken in hun land aan het oprichten van muziekschooltjes. Een deel van de 
gage van de muzikanten was bestemd voor dit goede doel. 
 
 

Interne werkingInterne werkingInterne werkingInterne werking    
In 2012 vergaderde de GROS negen maal plenair: de verslagen van vijf 
vergaderingen staan op de gemeentelijke website. Van de overige 
bijeenkomsten in 2012 is geen verslag opgesteld: het waren 
werkvergaderingen ter voorbereiding van het Wereldfeest en van een 
subgroep die het memorandum voorbereidde. Bij deze laatste activiteit hebben 
we productief samengewerkt met Lieve Missotten die als ondersteuner van de 
organisatie 11.11.11 enkele avonden naar Hoeilaart is gereisd om ons advies 
te geven. 
 

MemorandumMemorandumMemorandumMemorandum    
In maart hebben we een memorandum opgesteld: een brief aan de politieke 
partijen. Dit, met het oog op de gemeenteraadsverkiezingen op 14 oktober. De 
GROS wilde langs die weg aandacht vragen voor het behouden van de 0,7 %-
norm en zes beleidswensen voor de legislatuur tot en met 2018: 
1. eis bij gemeentelijke aanbestedingen en in offerteaanvragen van alle 
leveranciers dat zij voldoen aan de eisen van fairtrade en duurzaamheid, niet 
alleen op het gebied van voeding en kleding maar ook voor wat betreft de 
inkoop van klimaatneutrale materialen; 
2. belast een voltijdse medewerker met de taken die voortvloeien uit het 
ontwikkelingssamenwerkings- en duurzaamheidsbeleid; 
3. klimaatverandering treft de armen het meest: overstromingen, droogte, mislukte oogsten en hoge 
voedselprijzen: spoor daarom Hoeilaartse organisaties en bedrijven aan om te kiezen voor duurzaamheid. Het 
beperken van de CO2-uitstoot is het beste gebaar dat Hoeilaart kan stellen; 
4. vertrouw de gemeentelijke financiën toe aan een huisbankier die voldoet aan hoge ethische en 
duurzaamheidsdoelstellingen; 
5. vriendschapsband: onderzoek de wenselijkheid om speciale betrekkingen aan te knopen met een vergelijkbare 
gemeente in het Zuiden; 
6. lever naar vermogen een bijdrage aan de opvang van ontheemden die door geweld uit hun vertrouwde 
omgeving zijn verdreven. 
 
 

EcoglazenEcoglazenEcoglazenEcoglazen    
De GROS publiceerde eind 2011 een discussiestuk om een alternatief ingevoerd te 
krijgen voor de plasticberg die na het Druivenfestival op straat achterblijft. De 
vraag is: hoe krijgen we herbruikbare bierglazen ingevoerd. Een klimaatvriendelijk 
retour- of statiegeldsysteem zoals al bij de ecoglazen van Het Hele Dorp wordt 
toegepast verdient onze voorkeur, maar dan moet ook de weerstand van grote 
brouwerijen zijn doorbroken. De GROS-notitie wacht nog op verdere behandeling, 
het is de bedoeling dat naast de Milieuraad ook de andere gemeentelijke 
adviesraden hun oordeel uitspreken zodat het draagvlak voor dit 
klimaatvriendelijke alternatief wordt versterkt. Dit actiepunt moeten we in 2013 
weer oppakken. 
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WereldfeestWereldfeestWereldfeestWereldfeest    
De GROS bestond in 2012 tien jaar en wilde op 6 oktober via een evenement 
aan de inwoners van Hoeilaart op een toegankelijke manier laten zien en horen 
welke activiteiten er op het gebied van de lokale ontwikkelingssamenwerking 
zijn ondernomen. Het was een prima moment om iedereen kennis te laten 
maken met de variëteit aan Noord-Zuid-initiatieven die onze 
dorpsgemeenschap voortbrengt. Het programma bestond uit vijf onderdelen. 
 
De zaterdagmiddag begon met kinderactiviteiten. Voor de allerkleinsten en hun 
ouders was er een verhalenverteller die de luisteraars meenam op een verre reis. 
In een van de zalen bovenin het Felix Sohiegebouw was een workshop sieraden 
maken van recyclagemateriaal. In de serre stond een wensboom waar je briefjes 
op kon hangen (“Ik wens dat ze zoo ge lukkig worde als ik.” Maar ook: “Ik 

wens een snowboard.”) Je kon je laten schminken, er werden van 
wegwerpmaterialen muziekinstrumentjes gemaakt en er waren allerlei 
uitheemse spelletjes zoals teenslipperwerpen. Het geïmproviseerd 
tafelvoetballen met stokken in een kartonnen doos was erg populair. Niemand 
minder dan televisiepersoonlijkheid en Ketnetster Eric Baranyanka zorgde met 

zijn gezelschap voor een muzikale kinderstoet. In de tentoonstellingsruimte was 
een informatiemarkt met kraampjes van Educ4all, Martin De Kegelfonds, Les 
Cajoutiers, FairTrade, Hoeilaart en van Lies Gernaey. En in de cafetaria konden 
belangstellenden terecht voor een workshop buikdansen. 
 
Aan het einde van de middag was er een groot gelegenheidskoor, samengesteld 
uit toevallige passanten en uit speciaal hiervoor opgetrommelde leden van het 
Ruusbroeckoor. Onder begeleiding van muziekvereniging Nero’s muzikanten 
zongen zij het klimaatlied: het was de Hoeilaartse bijdrage aan Sing for the 
climate, een mega-evenement waaraan 80.000 Belgen op 180 pleinen hebben 
deelgenomen. Het resultaat staat op YouTube. 
 
Aansluitend waren er maaltijden aan democratische prijzen bij het 
programmaonderdeel de Wereldkeuken. Heerlijke en eerlijke maaltijden uit alle 
continenten, bereid door kookkunstenaars die bij ons in de Druivenstreek zijn 
ingeweken. De vrijwilligers van de Oxfam-Wereldwinkel verzorgden vanuit de 
cafetaria van het GC Felix Sohie de drankenbar. Dit alles uiteraard zo veel 
mogelijk met fairtradeproducten… 
 
Het avondprogramma omvatte een talkshow gepresenteerd door twee 
streekgenoten Hanne Decoutere en Olivier Dewit. Hun opdracht: probeer via 
korte interviews met Hoeilanders die zich voor een derdewereldactiviteit 
hebben ingezet te achterhalen wat er van alle goede bedoelingen terecht is 
gekomen. Hoe kijken jonge vrijwilligers die met steun van de GROS een 
inleefreis hebben gemaakt terug op hun werk in het Zuiden? Wat doet dat met 
hun engagement? Hoe genereer je geld en aandacht? Hoe ging 
ontwikkelingshulp vroeger? Wat is de rol van de bibliotheek en van de 
Wereldwinkel? Wat wil het zeggen dat Hoeilaart een fairtradegemeente is? 
Via welke lokale banken zijn wij als spaarder rechtstreeks betrokken bij 
wapenhandel en mensenrechtenschendingen? De talkshow werd muzikaal 
ondersteund door dorpsgenoot Peter Schneider, bassist PJ, Billie Kawende en 
zangeres Leki die speciaal naar Hoeilaart was gekomen om haar persoonlijke 
actie voor de voltooiing van de bouw van een ziekenhuis in Congo te 
promoten. De talkshow zou nog worden afgerond met een flitsende 
kennisquiz, maar de tijd was op. De hapjes ook, want de Niet-alledaagse Kost 
die meesterkok Eric Mat in een ‘Jeroen Meus-achtige’ setting via een 
videofilmpje presenteerde werd ook in de zaal uitgeserveerd aan de circa 200 
gasten. 
Zo’n eerste Hoeilaartse Wereldfeest smaakt naar meer, was het oordeel van 
velen. Zeker ook na het spetterende Werelddanscafé, verzorgd door de band 
van Eric Baranyanka die met zijn Afrolatinoshow het evenement afsloot. 
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Mede mogelijk gemaakt door…Mede mogelijk gemaakt door…Mede mogelijk gemaakt door…Mede mogelijk gemaakt door…    
    
Het Wereldfeest verliep op rolletjes. Achter de schermen ging er één ding helemaal mis: de aftitelrol 
werd niet vertoond. Daarom hier de namen van alle mensen die delen in het succes van die dag. 
 

kinderanimatie 

Erik BARANYANKA 
Elke BOCKSTAL 
Joke MUYLDERMANS 
WANNES 
Techie MALIK 
 

muziekinstrumentenbouwer 

HOLLE LAND 
 

muziek & zang 

NERO’S MUZIKANTEN 
RUUSBROECKOOR 
Elien ROOSEN 
Erik BARANYANKA 
& 
THE AFRO LATINO SHOW 
LEKI 
Billie KAWENDE 
Peter SCHNEIDER 
PJ 
 

wereldmaaltijden uit  

azië, afrika en zuid-amerika  

Elsa ZUNIGA PEÑA 
Rosalie  
 

martin de kegelfonds 

Viviane DELEEUW 
Lieve VAN REYSELBERGEN 
Sofie STROOBANTS 
Agnes VAN GEYSEGHEM 
 

wereldwinkelteam  

Eliane & Robby BEELEN 
Maryleen BOCKSTAL 
Frank BOEL 
Victor CLAES 
Beatrijs DHONT 
Francis VANGEYSEGHEM 
Jannette VOORNEVELD 
Natalie VAN OVERBEK  
Monica VAN HOOGSTRATEN 
  
Marleen VLEMINCK 
Mie VAN RAEMDONCK 
 

team 11.11.11  

Frank BOEL 
Marc DHAENENS 
Jan LENAERTS 
Peter REYNTJES 
Anita VANTHILLO 
Agnes VAN HULLE 
Sandra VANDEBROECK 
Mimi LOITS 
 

presentatie wereldtalkshow  

Hanne DECOUTERE 
Olivier DEWIT 
 

productie & regie talkshow 

Rein VAN GISTEREN 
 
 
 
 

 
 

theatertechniek & hulp 

Marc DHAENENS 
Beatrijs DHONT 
Ianto NEL 
Geert PITTILLION 
Pieter ROWIES 
 

talkshowgasten  

Jeroen DE MAN 
Michel ERKENS 
Lies GERNAEY 
Wim LAUREYS 
Jean-Pierre MAEYENS 
Annemie PIJCKE 
Alex TACK, 
Els UYTTERHOEVEN 
Linde VAN HECKE 
Luc VAN HECKE 
Tim VANDENPUT 
Anita VANTHILLO 
Julia VILLANUEVA O’DRISCOLL 
Jolien VUYLSTEKE 
 

aan de toog  

John RAES 
Herman STROOBANTS 
Rudi QUINTELIER 
Gert VAN ESSCHE 
 

stand les cajoutiers  

Stephan & Lucie CORYNEN 
 

team les cajoutiers  

Gert & Ingrid BONNEVALLE 
Mia ERICX 
Koen GEERS 
Marleen GULDENTOPS 
Lieve & Olivia JONNÉ 
Bruno & Annick MAES 
Martine RAES 
Herman STROOBANTS 
Mert VAN ESSCHE 
Maarten VAN HECKE 
Luc VAN HECKE 
Katia & Jerome VERHAEREN 
 

faciliteiten, publiciteit, vorm, druk  

Ben VANACHTER 
DE SERRIST 
MO* MAGAZINE 
PROVINCIE VLAAMS-BRABANT 
RING-TV 
Greet VANDENDRIESSCHE 
Greta UYTTENBROECK 
Marjon VAN MOORSEL 
 

filmpje fairtrade-recept  

Marc Dhaenens  
Nils DUMORTIER 
Eric MAT 
 

overige vrijwilligers  

Marie BRANDT 
 
 

 
 
 
 
Sylvia BRINKHOF 
Mario DE BOODT 
Katelijne DECANNIERE 
Elke DE CORTE 
Guido DE SAVEUR 
Koen GEERS 
Jean-Pierre MAEYENS 
Kenny VERBEECK 
Edith VAN WIJCK 
Julie VANSTALLEN 
 

foto- & cartografie 

GOOGLE PICTURES 
HOEILANDER.BE 
SWIFT TERHULPEN 
WIKIMEDIA 
 

betrokken organisaties  

11.11.11-HOEILAART 
ALTERFIN 
BIB-HOEILAART 
CULTUURDIENST GEMEENTE 
HOEILAART 
EDU4ALL 
TREKKERSGROEP FAIR TRADE 
GC FELIX SOHIE 
HEEMK. KRING HET GLAZEN 
DORP 
MARTIJN DE KEGELFONDS 
LES CAJOUTIERS 
OXFAM WERELDWINKEL 
HOEILAART 
SING FOR THE CLIMATE 
 

GROS-Hoeilaart  

Robby BEELEN 
Carmen DE RUDDER 
Marc DHAENENS 
Beatrijs DHONT 
Ruben LOMBAERT 
Joke MUYLDERMANS 
Els UYTTERHOEVEN 
Agnes VAN GEYSEGHEM 
Rein VAN GISTEREN 
Sandra VANDEBROECK 
Anita VANTHILLO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
+ iedereen die we toch nog vergeten 
zijn en die zich in 2012 op welke wijze 
dan ook heeft ingezet voor het 
verbeteren van de noord-zuid-relatie. 
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Inkomsten/uitgaven samengevatInkomsten/uitgaven samengevatInkomsten/uitgaven samengevatInkomsten/uitgaven samengevat    
De GROS heeft een jaarbudget dat schommelt rond de € 80.000. We hebben een eigen penningmeester en een 
eigen bankrekening bij een ‘faire’ bank waar we de periodieke stortingen van de gemeente op ontvangen. 
 
 
 

  
€ 

1 januari 2012 saldo van 2011 9.835,06 
 totaal stortingen door gemeentebestuur + € 7,37 interesten Triodosbank 79.668,37 
 totaal van de uitgaven 80.180,60 
31 december 2012 saldo naar 2013 9.322,00 
 
 

Uitgaven naar soortUitgaven naar soortUitgaven naar soortUitgaven naar soort    
Uitgesplitst naar kostensoort vertonen de uitgaven het volgende beeld. De rechterkolom geeft het aandeel in 
procenten weer. 

 € € % 
 

werkingskosten GROS  223,09 0,3 
    
nieuwsbrief Van Hier Tot Ginder 3.251,18   
sensibilisering scholen 1.202,00   
boeken en dvd’s GROS-collectie Bib 1.259,32   
Colombia-avond 177,27   
meifeesten 4.966,00   
ervaringsreizen 3 jongeren 1.500,00   
promomaterialen FairTradeGemeente 1.133,52   
acties Broederlijk Delen 1.519,07   
acties 11.11.11 3.455,05   
Wereldwinkel 23.898,00   
Wereldfeest GROS 9.711,10   
sensibilisering  52.072,51 64,9 
    
Impore Rwanda 3.000,00   
Broederlijk Delen 3.000,00   
Wereldsolidariteit 2.000,00   
Martin De Kegelfonds 3.500,00   
11.11.11 10.000,00   
Les Cajoutiers 1.000,00   
Piela Burkina Faso 1.500,00   
Educ4All 1.000,00   
Taller de Vida 1.135,00   
Leki for Africa 1.000,00   
partnersteun  27.135,00 33,8 
    
Gaza-G3W  750,00   
noodhulp  750,00 0,9 
    
totaal uitgaven  80.180, 60 100 % 
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