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

Hoeilaart telt twaalf adviesraden. De GROS is er sinds 4 juni 2002 één van. We rapporteren hier dus over ons 

elfde werkingsjaar: over wat we hebben gedaan met onze verantwoordelijkheden en werkingsmiddelen. 

Sommige passages zijn identiek aan het vorige werkingsverslag, zoals de missie en visie. We vragen u via dit 

verslag om voortzetting van het vertrouwen dat we mochten ontvangen bij het uitoefenen van onze taak in 2013. 

 
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. 

 

De nieuwe gemeenteraad steunt het Noord-Zuidbeleid met zijn belofte om 0,7 procent van de gemeentelijke 

uitgaven duurzaam uit te trekken voor de GROS-werking. In de meerjarenbegroting (t/m 2018) ligt dit 

voornemen vast. We zijn er trots op dat Hoeilaart dit doet en we hopen dat ook andere gemeenten er een 

voorbeeld aan zullen nemen. De gemeentelijke dotatie aan de GROS komt neer op circa 80.000 € per jaar. De 

precieze cijfers vindt u achterin dit verslag op pagina 16. 
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Samenstelling GROS sinds 26 februari 2013 

 

 Rein van Gisteren onafhankelijk voorzitter 

 Anita Vanthillo 11.11.11 ondervoorzitter  

 Beatrijs Dhont gemeente secretaris* 

 Sandra Vandebroek 11.11.11     penningmeester 

 Els Uytterhoeven gemeente schepen * 

 Frank Boel Wereldwinkel lid 

 Maryleen Bockstal Broederlijk Delen lid 

 Marie-Paule Bockstal onafhankelijk adviseur* 

 Carmen De Rudder onafhankelijk lid 

 Marc D'Haenens 11.11.11 lid 

 Joke Muyldermans onafhankelijk (fairtradetrekkersgroep) adviseur* 

 Greet Vandendriessche onafhankelijk     lid 

 Agnes Van Geyseghem Wereldsolidariteit, Femma en Martin De Kegel vzw lid 

  

*Niet-stemgerechtigd omdat zij tevens lid zijn van de OCMW-raad respectievelijk omdat zij ambtenaar of 

schepen zijn. 

 

Van links naar rechts 

staand: Agnes, Maryleen, Carmen, Beatrijs, Frank 

zittend: Anita, Sandra, Rein 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 4 

 

Meerjarenbegroting en prestatieafspraken… 

 

Ook onze gemeente stelde in 2013 voor het eerst een meerjarenbegroting op volgens het systeem van de beleids- 

en beheercyclus (BBC) van de Vlaamse overheid. Het is erg wennen om de begroting via deze systematiek in te 

richten. Een belangrijk instrument ontbreekt nog: de meeste indicatoren zijn nog niet vastgesteld. Doelen zijn 

lastig te meten of het betreft louter inspannings- en geen resultaatsverplichtingen. Maar het begin is er. 

 

De GROS liep al op de situatie vooruit door begin 2012 een memorandum (pdf) in te dienen bij de voorzitters 

van de politieke partijen met onze wensen voor de nieuwe legislatuur. De BBC-termijn duurt tot 2019, dus tot 

een jaar ná de volgende gemeenteraadsverkiezingen. Dat we er al vroeg bij waren, danken we aan Lieve 

Missotten, GROS-ondersteuner van 11.11.11: op 24 januari 2012 gaf zij een speciale briefing over wat de BBC 

ons zou brengen. Daardoor waren we enigszins voorbereid. 

Bijna twee jaar later, op 9 december 2013 volgde nog een instructiebijeenkomst op het gemeentehuis door Nele 

Vermeire van het PIVO (provinciaal vormingsinstituut). Haar uitleg was bedoeld voor de leden van de 

gemeenteraad en de voorzitters van de adviesraden. Maar het was meer een terugblik op hoe de toen reeds 

voltooide financiële documenten tot stand waren gekomen. De gemeenteraad heeft daarna de cijfers niet meer 

veranderd. Wel toonde hij een unanieme instemming met de actiepunten die het schepencollege had geselecteerd 

voor de GROS hetgeen aantoont dat het draagvlak voor de GROS-werking breed wordt gesteund. 

 

 

Het is goed als we meer aandacht ontwikkelen voor het formuleren van beleidsdoelstellingen en van indicatoren 

die iets zeggen over beleidsresultaten. Dat is gemakkelijker gezegd dan gedaan. Vaak gaan begrotingsteksten 

over de beleidsinput en niet over de -output. Zeker bij ontwikkelingshulp hebben we te maken met een 

weerbarstige materie. Hoe druk je het resultaat uit van een gedoneerde waterput? Is het onderhoud inbegrepen? 

Wanneer meet je het effect, direct na de realisatie of pas na een paar jaar? 

Niet alleen effecten ‘ginder’ zijn lastig te monitoren. De GROS doet ook aan sensibilisatie ‘hier’. Wanneer is een 

activiteit over Fair Trade geslaagd? Als er wervende folders zijn verspreid? Of als ze zijn gelezen en begrepen? 

Of spreken we pas van succes als Hoeilanders een aankoopadvies duurzaam opvolgen? Nog zo’n vraag: Zijn we 

terecht tevreden omdat ‘honderden’ inwoners het Wereldfeest van de GROS bijwoonden? Of spreken we pas van 

een geslaagde actie als 5% van onze bevolking er is geweest? Beleidsonderzoek doen naar effecten kan erg duur 

zijn. Meestal zullen we daarom moeten volstaan met een inschatting door deskundigen. 

 

Ontwikkelingssamenwerking is een sector waar een wit-zwartredenering niet helpt. Het enige middel dat wel 

helpt is om zo veel mogelijk ruchtbaarheid te geven aan het werk van onze raad: open(baar)heid over onze 

werking. Daarmee proberen we iedereen die wat te zeggen heeft over ons werk en over onze keuzes in staat te 

stellen zich een zelfstandig oordeel te vormen. Met kritiek en bedenkingen bent u bij ons welkom. Aarzel niet, 

want dat houdt ons scherp. Uw lof mag u omzetten in vertrouwen, belangstelling en steun die we nodig hebben 

om ons werk te kunnen voortzetten. 

 

 

Onze belangrijkste wens is voor 2014 - 2019 in vervulling gegaan: de financiële prioriteit voor 

ontwikkelingssamenwerking via de GROS ligt in een nieuwe gemeenteraadsuitspraak vast. Het 

schepenencollege gaf in 2013 definitieve duidelijkheid over de exacte berekening van het GROS-budget: het 

gaat voortaan om 0,7% van de vastgestelde gemiddelde gemeentelijke uitgaven over de afgelopen drie jaar: door 

de gemeenteraad ‘vastgesteld’ om een reële en stabiele berekeningsbasis te hebben, ‘gemiddeld’ om het effect 

van onverhoeds grote schommelingen te egaliseren over 3 opeenvolgende jaren en ‘uitgaven’ om een eenvoudig 

te verifiëren berekeningsgrondslag te verkrijgen. 

 

Hoeilaart bevindt zich nu in de kopgroep van Vlaamse gemeenten die hun nek uitsteken voor 

ontwikkelingssamenwerking: we besteden er bijna 8,00 € per inwoner aan. 

 

De pagina’s hierna geven een beeld van wat er met het gemeentelijke budget voor ontwikkelingssamenwerking 

tot stand is gekomen. 
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Wereldwinkel 

 

De Wereldwinkel organiseerde met de fairtradetrekkersgroep en de GROS op zondagochtend 19 mei een 

fairtradepicknick. Deze sloot aan op de landelijke actie van OXFAM. Onder het motto Elke hap telt werd 

aandacht gevraagd voor de voordelen van Fair Trade. Er viel veel te proeven en te snoepen. (Meer foto’s op de 

site van Hoeilander.be op Flickr.) 
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Jeugdraad 

 

Sinds juli 2013 maakt de Jeugdraad van Hoeilaart op zijn 

eigen website melding van de mogelijkheid voor jongeren 

om bij de GROS een subsidie aan te vragen voor 

ervaringsreizen: 

http://jeugd.hoeilaart.be/product.aspx?id=2336. Op de foto 

rechts zie je een vergadering van de jeugdraad op 3 april in 

de Koldam. Toen vond een presentatie plaats over het werk 

van het Martin De Kegelfonds dat onder meer actief is voor het onderwijs, strijdt voor vrouwenrechten en 

psychiatrische zorg levert op Sri Lanka. 

 

Ook in 2013 organiseerde de Jeugdraad een wandel- en zoektocht. De raad wist op zondag 10 november genoeg 

mensen op de been te krijgen om 600 € ten voordele van het Martin De Kegelfonds te verzamelen. Tijdens 

vergadering van de jeugdraad van 4 december werd de cheque overhandigd (Foto linksboven MAP. De drie 

overige 3 foto’s zijn gemaakt door Peter Reyntjens.) 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto onder: op 1 juli kwamen de heer Antony Manchanayaka en mevrouw Sudharma Kudumala Perera van de 

christelijke arbeidersbeweging uit Sri Lanka op bezoek in Hoeilaart op uitnodiging van het Martin De 

Kegelfonds. Plaats van ontvangst was de walkant van de ‘vijver van Jeanine’.  
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Anti-alcoholbeleid 

 

De aandacht voor het anti-alcoholbeleid was verslapt. Reden genoeg om het ‘alcoholcharter’ te actualiseren. Het 

doel is niet veranderd: “het tegengaan van overmatig drankgebruik in de gemeente Hoeilaart". Twee andere 

redenen: het document bond in feite alleen de gemeente (en niet de organiserende groepen uit de bevolking) en 

alleen via de dagtekening was duidelijk dat het charter op Hoeilaart betrekking had. 

De GROS leverde twee deelnemers aan een 

gemeentelijke werkgroep en droeg langs die weg 

bouwstenen aan voor een nieuw alcoholpreventiebeleid. 

Vanaf onze eerste inbreng hebben we benadrukt dat 

drank geen exclusief probleem is voor 16- of 18-jarigen. 

Het zijn bijvoorbeeld niet zij die zoveel 

verkeersslachtoffers maken. Drankmisbruik is een 

probleem van en voor alle leeftijden. Drank tast ook de 

ontwikkelingskansen van ongeborenen en van zogende 

kinderen aan. 

 

Een algeheel verbod is realistisch noch handhaafbaar. Het 

is beter elkaar te leren om met de nadelen van alcoholconsumptie om te gaan. Sociale controle en preventie zijn 

daarvoor essentieel; overheidsingrijpen moet de sluitsteen zijn van de aanpak. Openheid over het gemeentelijke 

ontheffings- en vergunningenbeleid is een absolute voorwaarde om sociale controle mogelijk te maken. Ook 

sensibilisatie door de organisatoren van een evenement is van belang. Het nieuwe beleid zal in 2014 naar 

verwachting door de gemeente worden vastgesteld. Het lokale beleid zal aansluiten op de wettelijke grenzen van 

16 en 18 jaar. 

 

De organisaties die bij de GROS zijn aangesloten organiseren ook evenementen 

waarbij drank soms een rol speelt: een talkshow of receptie, een evenement, een 

proeverij of een solidaire maaltijd. Ook fairtradewijn, -bier en -rum benevelen je 

waarnemingsvermogen… 

 

Foto boven: actieve vrijwilligers achter de bar in jeugdhuis Phobos tijdens het 

11.11.11-dansfeest. 

 

Foto rechts: een banner voor Taybeh-bier op het podium van het Lindenhof. Het is 

gebrouwen naar een recept uit Taybeh, een christelijk dorpje bij Ramallah op de 

Westelijke Jordaanoever. Het werd verkocht tijdens de 11.11.11-quiz en tijdens het 

Wereldfeest van de GROS om aandacht te vragen voor de positie van de inwoners van 

de Palestijnse staat wier economische en sociale vrijheden en mensenrechten worden beknot door een 

bezettingsleger uit buurland Israel. 

 

Fairtradepromotie 

 

De GROS heeft in het 

verslagjaar speciale activiteiten 

ondernomen om de aan- en 

verkoop van fairtradeproducten 

te bevorderen. Tijdens de 

meifeesten zijn 

promotiematerialen uitgezet en 

opgehangen in het 

Ruusbroecpark. De GROS 

sponsorde tijdens de feesten het 

optreden van de band Sous-couche, een 

negenkoppige formatie met een mix van reggae, 

raï, latin en funk. 
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Een aantal lokale fairtradehandelaars (zoals LOFT op de foto rechts) 

kreeg in 2013 een nieuw promotiebord overhandigd. Voor alle winkeliers 

zijn er vellen met zelfklevers met het opschrift ‘Hoeilaart Fair Trade’ 

beschikbaar die ze op een cadeauverpakking kunnen plakken. 

 

We haalden ook verschillende malen de plaatselijke en streekmedia met 

fairtradeberichten. De huis-aan-huis-uitgave Rondom van Het Nieuwsblad 

bracht op 25 september zelfs een coverstory uit over de groeiende 

populariteit van fairtradeproducten. Het Oxfam-magazine van de 

Wereldwinkel is drie keer aan huis bezorgd in de gemeente en ook in de 

nieuwsbrief ‘Van Hier Tot Ginder’ verschenen recepten met fairtradeingrediënten. Op 

Hoeilaart.be is het thema Fair Trade nu prominent zichtbaar en ook de plaatselijke 

handelaars die fairtradeartikelen in hun assortiment voeren zijn in het verslagjaar via 

de gemeentesite vindbaar gemaakt. In zijn vergadering van 25 maart besloot de 

nieuwe gemeenteraad via een resolutie zijn engagement voor Fair Trade voort te 

zetten. Het was een unaniem raadsbesluit! Een ambtelijke werkgroep gaat in opdracht 

van de raad het gemeentelijk aankoopbeleid doorlichten en zal voorstellen doen ter 

bevordering van het gebruik van producten uit eerlijke handel door de gemeente zelf. 

De werkgroep zal op regelmatige basis aan de gemeenteraad rapporteren, liet het 

schepenencollege weten. 

 

 

Groenten uit eigen streek 

 

De consumptie van groenten en fruit uit eigen streek valt ook onder de 

doelstellingen van een fairtradegemeente. In 2013 hebben we succesvol 

geëxperimenteerd met de verkoop van op kleinschalige wijze geteelde 

groenten uit de Druivenstreek. Er was slechts één keukentafeloverleg op 5 

april met de betrokken partijen voor nodig (en een fles wijn) om de aanpak 

voor te bereiden: geen duur marktonderzoek dus, maar een trial-and-error-

aanpak. 

 

Op de foto brengt Bruno Van Laere van 3WPlus de eerste kist met lenteverse spinazie uit eigen streek naar de 

Oxfam-Wereldwinkel aan het Gemeenteplein. Er zouden nog diverse leveringen volgen van tomaten, pompoen, 

druiven, kruiden, sla… Voor 3WPlus werd het een mooi afzetkanaal, lekker dicht in de buurt van de Hoeilaartse 

en Overijsese serres waar haar medewerkers de gewassen met liefde telen. Voor de snel groeiende kring van 

geïnteresseerde en gemotiveerde inwoners is het groenteproject een goede gelegenheid om lokaal geteelde 

producten te consumeren en voor de Wereldwinkel kan deze verkoopgelegenheid uitgroeien tot een 

kennismaking met nieuwe klanten of tot een verhoogd winkelbezoek van bestaande klanten die - omdat ze er 

toch zijn - nog een fairtradeproduct uit het Zuiden kunnen meenemen.  

 

Hoe de klanten weten wat het aanbod is? Op Facebook hebben we een openbare ‘HoeilaartFairTrade’-pagina 

aangemaakt die eind 2013 al 141 volgers telde: https://www.facebook.com/groups/149649895211211/. Zodra er 

een seizoensaanbod is aan verse groenten of fruit, wordt er een berichtje geplaatst 

over prijs en afhaaltijden. Soms vind je er ook 

een bijbehorend recept (foto rechts: de 

vleesvrije Hoeilaartse spinazie-tofu-schotel 

met witte rijst en tomaat). Maar de pagina 

bewijst ook zijn nut voor 

evenementenaankondigingen. Ook lokale 

winkeliers en webshops die fairtradeproducten 

aanbieden kunnen terecht op dit 

promotiekanaal. Wie liever niet zijn identiteit 

aan Facebook prijsgeeft krijgt een persoonlijk e-mail met het 

versaanbod. 

 

Via onze nieuwe folder “Eigen kweek uit onze streek” wordt reclame 



 9 

 

gemaakt voor het initiatief. Verder ontving de Wereldwinkel een aankondigingsbord met schoolbordkrijtjes voor 

bij de winkeldeur inclusief folderstandaard. De folder wordt ook aangeboden via de foldermolen in de hal van 

het gemeentehuis en via de folderkast bij de ingang van de Bib in het gemeenschapscentrum Felix Sohie. 

3Wplus is een non-profit-organisatie die mensen een nieuwe kans wil geven op de arbeidsmarkt: in het 

hierboven omschreven geval door landbouwgewassen te telen. 

 

 

Music for life 

 

Op 14 december verleende de GROS zijn 

medewerking  aan de organisatie van een 

benefietconcert ten bate van twee vzw’s in het 

kader van Music for life. De opbrengst ging naar 

de bouw van een dispensarium, een klein 

veldhospitaal in Congo. Door het feit dat vrijwel 

alle betrokkenen gratis werkten en de GROS 

garant stond voor vooraf afgesproken technische 

en publiciteitskosten, kon 2.000 € naar dit goede 

doel gaan. Via deze hyperlink vindt u een 

bewegend beeldverslag van dit evenement dat 

plaatsvond in het GC Felix Sohie. 

 

 

Een tweede Hoeilaarts initiatief dat meeliftte op de aandachtsgolven van Music 

for life was de verkoop van handgemaakte voorwerpjes uit Rwanda ten bate 

van een moeder-en-kind-project van Impore in dit Midden-Afrikaanse land. 

Hiernaast een voorbeeld van een kersttafereel, gemaakt van bananenblad. 

 

Gast aan tafel 

 

De GROS vergadert meestal in lokaal ’t Roth van het Felix Sohiecentrum. Onze verslagen zijn terug te vinden  

op de gemeentelijke website. Omdat we een publiek belang dienen vinden we het niet meer dan logisch dat een 

gemeentelijke adviesraad ook langs digitale weg openheid betracht. We vergaderen op wisselende dagen van de 

week: zo hoeven mensen die met vaste verenigingsroosters of in een ploegendienst werken niet álle 

vergaderingen te missen. 

 

Sinds mei 2013 nodigden we actieve dorpsgenoten uit die begaan zijn met het Zuiden. Tijdens het eerste half uur 

van onze vergadering komen ze vertellen over hun vrijwilligerswerk, hun ervaringen in een derdewereldland, 

wat er op hun school of binnen hun vereniging gebeurt, wat ze voor plannen of ideeën hebben voor een actie of 

evenement, ze komen toelichten wat ze hebben gedaan met een subsidie van de GROS enzovoorts. Deze formule 

werkt goed. Dankzij hun en onze vragen leren we aan twee kanten veel bij en kunnen we begrip opbouwen voor 

elkaars werkwijzen. 

 

In 2013 spraken we op deze manier met: 

- Etienne Coosemans, pedagogisch directeur van de Sint-Clemensschool 

- Kamiel Van Assche en Rhania Nakhili van de Jeugdraad 

- Sol Jensen van Kiwanis Hoeylaert-Druivenstreek, een serviceclub die geld inzamelt voor goede doelen 

- Juf Valérie, zorgcoördinator van Het Groene Dal 

- Lies Gernaey, actief voor het project Badesma in Piela, Burkina Faso 

- Ronald Verlé van de vzw Creola, die een muziekevenement opzette ten bate van een medische post in Congo 

- Hanne Massa, werkte voor het kindergezondheidsproject van het Ujelicare Centre in Nepal 

- Laurence Mommaerts, gaat 12 weken stage lopen in 2014 als verloskundige voor Impore in Rwanda  

 

Het is verrassend te merken hoeveel inwoners zich inzetten voor een humanitair belang in het Zuiden. Zeker, wie 

wat van zichzelf geeft krijgt er ook enorm veel voor terug: dat is een waarde die zich nooit in geld laat 

uitdrukken. We leren van hun praktijkervaringen tegelijk ook hoe complex en weerbarstig 

ontwikkelingssamenwerking kan zijn: soms voelt hulp aan als een druppel op een hete plaat, soms is het roeien 

tegen de stroom op of dweilen met de kraan open. Soms worden economische catastrofes en oorlogen 

gepresenteerd als onvermijdelijke natuurrampen. Steeds proberen we er bedacht op te zijn dat hulpverlening ook 
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wordt ingezet voor of uitstraling heeft op privédoelen of voor de bestrijding of verbreiding van een geloof of 

ideologie. Hulp is niet waardevrij: belangrijk is wel zo open mogelijk te zijn over die waarden. 

 

 

Evaluatie werking adviesraden 

 
In 2013 is het begin gemaakt met het evalueren van de werking van de adviesraden die de 

gemeente bijstaan en adviseren. Dat gebeurt onder professionele begeleiding van De wakkere 

burger. De werking van die raden en commissies verschilt sterk. De vraagstelling van Joris 

Pijpen, de schepen van participatie, is of hier wat te stroomlijnen valt. Zo valt het op dat de 

vergaderingen van de Verkeerscommissie nergens worden aangekondigd, dat de adviezen van de 

Commissie voor ruimtelijke ordening niet op het internet terug te vinden zijn en - om in eigen 

huis te blijven - dat de GROS relatief weinig schriftelijke adviezen uitbrengt en in een grote mate van 

zelfstandigheid opereert, ook in financiële zin. Op 16 december is tijdens een vergadering van een aantal 

voorzitters en secretarissen van de adviesraden de aftrap gegeven voor de evaluatie. Het adviestraject dat we in 

2014 onder leiding van De wakkere burger zullen  doorlopen kan een goede aanleiding zijn om de statuten en het 

handvest van de GROS op hun werking en actualiteit te beoordelen. 

 

 

Interne vorming 

 

De Vlaamse Vereniging van Steden en Gemeenten bood op 5 december een vormingscursus 

aan voor schepenen en GROS-leden. Rein van Gisteren heeft namens Hoeilaart hier actief aan 

deelgenomen. Het betrof een éénmalige samenkomst op het VVSG-kantoor in Brussel, de rest 

van de cursus verliep via zelfstudie, huiswerk en discussies via een digitaal platform. De 

leerstof sloot goed aan op onze lokale praktijk. Door de discussies via het internet konden we 

een blik werpen op de praktijkvragen waar men in andere gemeenten mee te maken heeft. 

 

Ook de provincie Vlaams-Brabant ondersteunt de werking 

van GROS’sen en ‘vierdepijlerorganisaties’ (particuliere 

hulpprojecten). In Leuven woonde de GROS-voorzitter ook 

een bijeenkomst bij tijdens welke ervaringen werden 

uitgewisseld over de DVD-film De Bijsluiter van Goed 

Doen, een documentaire die de successen, valkuilen en 

dilemma’s van vierdepijlerorganisaties met een positief 

kritisch oog in beeld brengt. De film prikkelt hulpgevers tot 

nadenken over hun eigen drijfveren. De Bib-Hoeilaart bood 

spontaan aan de DVD in haar collectie op te nemen zodra 

deze weer verkrijgbaar is. 

 

En verder: 

…krijgen 6 leden van de GROS hun abonnement op het 

‘vaktijdschrift’ MO vergoed; 

…ging op 18 maart een delegatie van GROS naar Leuven 

voor een infomiddag over het Vlaamse Impulsbeleid en de 

beheers- en beleidscyclus 

…was er op dezelfde dag een avondbijeenkomst met een 

briefing voor de trekkers van de campagne 

fairtradegemeente; 

…en nam de GROS op 9 december deel aan een vorming 

van het PIVO, deze is al besproken op pagina 4 van dit 

verslag. 

 

 

Van Hier Tot Ginder 

 

Van Hier Tot Ginder is de nieuwsbrief van de GROS die drie keer per jaar verschijnt en wordt verdeeld in alle 

brievenbussen in Hoeilaart. De oplage is ongeveer 4.000 stuks. In 2013 namen we op haar verzoek afscheid van 

eindredacteur Greet Vandendriessche. Na ruim 10 jaar en na de 33 edities die ze heeft geproduceerd vond ze het 

tijd om het stokje over te dragen aan een ander GROS-lid. Dat werd Carmen De Rudder. Geen groots 
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afscheidsfeest, maar wel warme woorden van dank voor het vele schrijven en ook het vele schrappen. Ook langs 

deze weg zijn we dankbaar voor de erfenis die ze ons naliet: een verbeterde lay out die er voor zorgt dat de 

nieuwsbrief weer jaren mee kan. In 2013 verscheen VHTG trouwens één keer extra. Deze speciale uitgave over 

het Wereldfeest werd in het maandblad Hier Hoeilaart van september toegevoegd. 

 

Wereldfeest 

 

Het eerste Wereldfeest, dat we in 2012 organiseerden aan de 

vooravond van de gemeenteraadsverkiezingen, viel sterk in de 

smaak. Een tweede editie kon dus niet uitblijven. Op 12 oktober 

2013 krioelde het in het GC Felix Sohie van het volk. Het begon 

’s ochtends met een fairtrademarkt, gecombineerd met de 

tweedehandsbeurs voor kleding en speelgoed van de 

Gezinsbond. In de serre stond een UNHCR-tent die te maken had 

met het thema van de dag, vluchtelingen en asielzoekers. Nu 

konden we zelf zien en voelen hoe gezinnen worden opgevangen 

die moeten vluchten voor oorlog en geweld: vluchtelingententen 

waarbij alleen een lap stof hen scheidt van hitte of koude. Samen 

met de Bib - het was ook ‘verwendag’ voor de lezers, 

organiseerden we in de cafetaria een literair café chantant met 

auteur en muzikant Gerry De Mol en zangeres Marlène Dorcéna uit Haïti. De Wereldwinkel aan de overkant van 

het Gemeenteplein stond open voor de inruilactie waarbij je je lege chocopot van eender welk merk kon 

omruilen voor een volle met fairtradechocopasta. Plaatselijke handelaars en enkele internetwinkeliersters die 

fairtradeartikelen verkochten stonden met hun kraampjes in de serre. Daar was ook een wensboom waar 

kinderen hun verlangens voor een betere wereld aan konden ophangen. In de namiddag waren er creatieve en 

muzikale workshops, zoals muziekinstrumenten maken en caipoeradansen. Aan het begin van de avond opende 

5voor12 zijn fototentoonstelling over het Transit 51, een boek over de vrouwelijke passanten in het Brusselse 

Klein Kasteeltje dat asielzoekers opvangt. Julie Vanstallen uit Hoeilaart is een van de auteurs van dit boek. 

Daarna volgde een talkshow in de cafetaria met getuigenissen over vluchtelingen, gepresenteerd door 

streekgenoot Hanne Decoutere. En De Pandoering sloot het evenement af 

met opzwepende, Balkanachtige jazz. 

Op YouTube vindt u een muzikale fotocollage van bijna 4 minuten over dit 

tweede Wereldfeest. De foto van het krantenknipsel rechts was een 

experiment om voorpubliciteit te genereren voor het Wereldfeest: via een 

woordpuzzel in De Serrist konden mensen ‘spelen’ met allerhande 

synoniemen voor vluchtelingen en asielzoekers. De winnende oplossing 

“Wereldburgers bezoeken het wereldfeest” leverde een inwoner uit 

Maleizen een door de auteurs gesigneerd exemplaar op van het boek Transit 

51. 

 

 

Verlening noodhulp 

 

In 2013 hebben we voor een totaalbedrag van € 4.500  aan noodhulp verleend. Dat gebeurde door een 

overboeking van bedragen aan professionele organisaties met bewezen werkervaring in de desbetreffende regio. 

Het ging om € 3000  voor de slachtoffers van het oorlogsgeweld in Syrië : € 750 via Unicef, € 750 via  het 

Belgische samenwerkingsverband 12-12), € 1500 via UNHCR (vluchtelingenorganisatie UNO);  € 750 voor het 

conflict in Mali (ook via Unicef) en € 750 voor de natuurramp op de Filipijnen (via Geneeskunde voor de Derde 

Wereld).  

 

 

Bibliotheek 
De Bib heeft ook dit jaar nieuwe boeken en films kunnen toevoegen aan haar GROS-collectie. Het 

is een verzameling met veel oog voor waar gebeurde verhalen, getuigenissen en romans die zich 

afspelen in de derde wereld. Het bestand bestaat zeker niet alleen uit media die ontwikkelinghulp 

en -samenwerking blind bejubelen. Ook zeer kritische publicaties worden er in opgenomen: zoals 

een wetenschappelijke benadering van armoedebestrijding van Banerjee en Duflo ‘Arm en 

Kansrijk’, de tegendraadse studie van Arend-Jan Boekestijn ‘De prijs van een slecht geweten’ en 

de controversiële DVD ‘Enjoy Poverty’ van Renzo Martens. 
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In 2013 zijn 35 nieuwe boeken en 13 dvd’s aangekocht. In december 

telde de bibliotheek 703 titels die tot dusver met steun van GROS 

zijn verworven: herkenbaar aan het GROS-logo en terug te vinden 

via trefwoord in de catalogus. Ze zijn in 2013 968 keer uitgeleend. 

Zie het grafiekje hierna voor een terugblik. 

Het aantal ‘GROS-uitleningen’ stijgt, niet alleen absoluut. Aangezien 

het totaal uitleencijfer in 2013 op enkele na hetzelfde was als in 2012 

(namelijk 112.700) is er ook sprake van een relatieve aangroei. 

Mogelijk komt dit door de betere presentatiemogelijkheden in de Bib. 

En hopelijk hebben ook andere GROS-activiteiten hier aan 

bijgedragen. 

 

Ondanks de aankopen van 2013 is de GROS-collectie iets kleiner geworden. Ook ‘onze’ boeken ontsnappen niet 

aan ‘wiedoperaties’ zoals de Bib het afstoten van boeken die te weinig worden uitgeleend noemt. Afgevoerde 

GROS-boeken worden voor een zachte prijs verkocht. De cijfers hierna zijn afkomstig van de Bib, net als de 

constatering bij de grafiek, namelijk dat de GROS-collectie een ‘succes’ is. 

 

 
  

aantal 

boeken 

aantal 

ontleningen 

2008 536 646 

2009 461 840 

2010 595 878 

2011 642 824 

2012 706 931 

2013 703 968 

 

 

 

Op 20 januari organiseerden de Bib en het Davidsfonds een Toast Literair, een talkshow over 

de leestoppers uit het voorbije jaar. 120 leerlingen van vijf lagere scholen uit de omgeving 

deden mee aan een juniorjournalistenwedstrijd over het thema Voedsel: Het Groene Dal en 

Sint-Clemens uit Hoeilaart, de Vrije en de Gemeentelijke Basisschool uit Jezus-Eik en de Sint-

Jozefsschool uit Eizer. Als winnaar kwam Oshin Hie uit de bus. De Hoeilaartse had een knap 

verhaal (pdf) geschreven over Fang, een rijstkorreltje, dat via oosterse akkers en een lange 

bootreis in een donkere rijstzak in een westerse winkel belandde en uiteindelijk via een hete 

wok op een goed gevuld bord terechtkwam, tot hij tenslotte verdween in een groot donker gat. 

Oshins verhaal heeft in Van Hier Tot Ginder een ereplaatsje gekregen… 

 

 

Website 

We schreven het al enkele bladzijden hiervoor: de gemeentelijke 

website besteedt op een prominente wijze aandacht aan de 

bevordering van eerlijke handel. 

Wie op de gemeentepagina bij Bestuur / Adviesraden klikt op GROS 

of bij Leven en Welzijn op Ontwikkelingssamenwerking komt uit op 

de GROS-pagina’s. 

In 2013 zijn de hyperlinks verbeterd en kreeg elke bij ons 

aangesloten organisatie een nieuwe toelichting over haar eigen 

werking. 
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11.11.11 

 

11.11.11. wist rond 11 november weer veel Hoeilanders op de been te 

brengen. Op de vrijdagmarkt van 8 november werden er traditiegetrouw 

zakjes met truffels verkocht voor het goede doel. De plaatselijke bakkers 

gebruikten die week de aangereikte broodzakken van 11.11.11 als 

promotiemateriaal en er waren veel deelnemers voor de kennisquiz met vele 

mooie prijzen, beschikbaar gesteld door plaatselijke ondernemers. Op zondag 

was er een fuif in De Koldam. Deze werd in een nieuw kleedje gestoken: 

Dans Tegen Honger. Eerder die zondag vond er in Het Lindenhof een 

11.11.11-restaurant plaats dat grote belangstelling genoot. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zuiddag 

 
Onder de slogan Work for Change gingen Vlaamse en Brusselse scholieren op 17 

oktober één dag werken. Hun loon staan ze af aan een jongerenproject in het 

Zuiden. In onze gemeente deden twee leerlingen mee: ze bezorgden een aantal 

oudere dorpsbewoners een gezellige bingo. 
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Broederlijk Delen 

 

Met de slogan ‘Geef Molly een kans … en stop de honger!’ zette de 

campagne van Broederlijk Delen zich dit jaar in voor Noord-Oeganda. Molly 

staat symbool voor de vele boerenfamilies die daar - na 20 jaar oorlog en 

gewapende conflicten - de handen uit de mouwen steken om hun akkers 

opnieuw vruchtbaar te maken en zo de honger te 

bestrijden. 

 

Broederlijk Delen organiseerde haar traditionele 

‘Koffiestop’ op 22 februari op de Hoeilaartse 

vrijdagmarkt. Er waren ook verse wafels te koop 

voor het goede doel. De GROS sponsorde een 

groepje dat zorgde voor de muzikale aankleding. De opbrengst bedroeg 600 €. De dag 

erna werd de activiteit herhaald in de Bib en daar bedroeg de opbrengst 150 €. In de 

Sint-Clemenskerk leverden twee omhalingen  in maart 2.134,28 € op (en in het deel van 

de parochie dat onder Jezus-Eik valt nog eens 523,90 €). 

 

 

 

Op 24 maart, Palmzondag voor de katholieken, bracht 

de jaarlijkse solidaire maaltijd 1.105,73 € op. Er werden 

Oegandese gerechten geserveerd. De opbrengst van het 

lentefeest van de Vrije Sint-Clemensschool op 17 maart 

is ook naar Broederlijk Delen gegaan. 

De GROS betaalde aan de organisatoren onkosten terug 

voor een bedrag van 411,01 € voor onder meer 

animatiemateriaal, uitnodigingen en gebruik 

infrastructuur voor de solidaire maaltijd en onkosten die 

zijn gemaakt voor het bakken van de wafels voor de ‘koffiestop’ op de vrijdagmarkt. 

Deze som is opgenomen in de opbrengst van de solidaire maaltijd. 

 

Overige partnersteun 

 

Drie organisaties die in het verslagjaar konden rekenen op een partnersteunbijdrage van de GROS en die op de 

vorige pagina’s nog niet waren genoemd zijn: Les Cajoutiers, Ujeli Care Centre en Piela Burkina Faso. 

Hieronder geven we weer waar ze voor staan. 

 

- Les Cajoutiers is een vereniging die kinderen van arme families in 

het West-Afrikaanse Senegal een kans geeft op scholing, betere 

levensomstandigheden en die zorgt voor andere noodzakelijke 

schoolactiviteiten. Zie ook het GROS-werkingsverslag 2012. 

“Dankzij onze peters, meters en sponsors, hebben we door de recente 

jaren heen een gestage groei gekend. Nog steeds op zoek naar 

sponsors, streven wij ernaar om elk jaar onze doelstellingen te 

ontwikkelen en zoveel mogelijk kinderen te helpen naar een 

hoopvolle toekomst. Zonder jullie hulp zou dit project echter niet 

haalbaar zijn! Aarzel dus niet en word één van onze sponsors, peters 

of meters, want alleen samen kunnen we de wereld van deze kinderen 

in beweging brengen!” Deze oproep op www.lescajoutiers.com trof 

in 2011 een aantal inwoners uit Hoeilaart (via 5voor12) en Tervuren. Op de foto: Sophie Camera in ‘haar’ 

schooltje "Les Cajoutiers". In 2013 trok de GROS 1.000 euro uit voor partnersteun aan deze school in het 

Senegalese dorpje Warang. Stefan en Lucy Corynen uit Tervuren waren ook op de fairtrademarkt tijdens het 

Wereldfeest van de GROS present om spulletjes ten bate van hun goede doel te verkopen. 
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- Ujeli Care Centre : Hanne Massa uit Hoeilaart is derdejaarsstudente 

geneeskunde en werkte twee weken actief aan het project Ujelicare Centre 

in Nepal. De bedoeling van dit project is gratis gezondheidszorg te verlenen 

aan kinderen in weeshuizen, sloppenwijken en verafgelegen gebieden. 

Nepal heeft de millenniumdoelstellingen voor kindersterftepreventie al 

bereikt. Toch is er nog heel wat werk te verrichten. Het Ujeli Care Centre 

onder leiding van pediater Koirala wil starten met een kinderafdeling van 

het ziekenhuis in de tweede grootste stad van Nepal, Phokara. Het andere 

deel van het project bestaat erin dat medische verzorging wordt verstrekt 

aan kinderen in de Himalaya. Het vervoer gebeurt met jeeps. Een aantal 

plaatselijke dokters werkt hier aan mee.  

Naast directe medische hulp wordt ook gewerkt aan educatieve programma’s : tanden poetsen, ehbo-cursus, eten 

met bestek en niet met de handen enz. Er wordt ook preventief gewerkt 

bijvoorbeeld door het installeren van waterfilters in de scholen. Sponsorgeld 

wordt verzameld bij ondernemingen, individuen en via allerlei acties. 

Toch blijven er een aantal problemen : het ligt soms moeilijk om hulp vanuit 

het buitenland te aanvaarden en Nepal kent nog steeds een 

klassenmaatschappij. Hanne Massa denkt er aan om haar buitenlandse stage in 

Nepal te doen maar zij wil ook geld inzamelen en mensen motiveren om mee 

te werken aan het project. Zie ook : www.ujelicarecentre.org 

 

 

- Piela Burkina Faso : Lies Gernaey uit Hoeilaart kwam in een GROS-vergadering het project Piela in Burkina 

Faso (West-Afrika) voorstellen. De oostelijke stad Piela telt 44 basisscholen, goed voor 10.141 leerlingen. Op 

het niveau van het secundair onderwijs zijn er amper drie scholen waarvan twee privé. Samen kunnen de drie 

scholen 2.253 leerlingen opvangen. 

Dit schooljaar behalen 1.808 leerlingen, onder wie 971 meisjes, het Certificat d’Etude Primaire. Het 

slaagpercentage bedraagt 50 %. Dit betekent dat enkel 904 leerlingen mogen beginnen aan het secundair 

onderwijs. Maar de secundaire scholen kunnen amper een kwart opvangen. Het plaatsgebrek is enorm. Dit 

betekent dat driekwart van de leerlingen op zoek moeten gaan naar secundaire scholen buiten de gemeente met 

alle bijbehorende problemen zoals verplaatsing, logement, voedsel, seksueel misbruik, mishandeling... In het 

slechtste scenario verlaten ze de school en zoeken ze elders hun geld. Het 

plaatsgebrek en zijn gevolgen stellen zich veel meer bij de meisjes. Ter 

illustratie: in 2012 hebben 215 meisjes hun examen Certificat d’Etude 

Secondaire afgelegd, van wie slechts 48 (= 22%) toegelaten werden. Maar 

slechts 8 hebben de lessen gevolgd. Veel meisjes verlaten vroegtijdig de 

school door sociaal-culturele obstakels, religieuze, traditionele, financiële, 

economische of geografische moeilijkheden. Het project bestaat uit de bouw 

van een secundaire school, met refter, keuken, een internaat en de nodige 

sanitaire installaties. Een waterput voor de watervoorziening is eveneens 

voorzien. Het internaat is een noodzakelijkheid gezien de sociaal-culturele druk en moeilijkheden die de meisjes 

thuis ondervinden. Meisjes zijn vaak het onderwerp van allerhande misbruik. Vandaar dat het belangrijk is om 

voor een veilig onderkomen te zorgen. Lies vroeg de GROS om financiële steun voor het bouwen van de 

waterput. De waterput is van vitaal belang voor de school en het internaat. De 

waterput voorziet de leerlingen van drinkbaar water dat eveneens gebruikt zal 

worden voor het bereiden van de maaltijden en de algemene werking van het 

internaat. Naast de directe begunstigden, zal de waterput ook toegankelijk zijn 

voor de wijde omgeving waardoor de omwonenden eveneens toegang krijgen 

tot drinkbaar water. (Archieffoto’s 2011: kinderen in het zuiden van Burkina 

Faso die met een bal die uit Hoeilaart is meegenomen spelen bij een ommuurde 

waterpomp naast een basisschool). 
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Financieel verslag GROS 2013 (in €) 
 

1 januari 2013 saldo uit 2012 9.322,08 

 totale inkomsten 80.648,00 

 totale uitgaven  77.751,40 

31 december 2013 saldo naar 2014 12.218,68  

 

Specificatie uitgaven: 

werkingskosten GROS 354,53    � 0,45% 

   

Nieuwsbrief Van Hier tot Ginder 4.001,49   

Sensibilisering scholen 762,00   

Boeken en dvd's voor bib 984,74   

Meifeesten 2.649,00   

Ervaringsreizen jongeren 535,00   

Hoeilaart FairTradeGemeente 1.846,78   

Campagne Broederlijk Delen 1.098,21   

Campagne 11.11.11 3.409,83   

Wereldfeest GROS 6.374,45   

Wereldwinkel 23.700,00 +  

sensibilisering 45.361,50 � 58,34% 

   

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   

Ujeli Care Centre 1.000,00   

Piela Burkina Faso 1.000,00   

Music for Life 3.035,37 +  

partnersteun totaal 27.535,37 � 35,41% 

   

Syrië 3.000,00   

Mali 750,00   

Filipijnen 750,00 +  

noodhulp 4.500,00 � 5,8% 

   

totale uitgaven  77.751,40 � 100% 
 


