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De Hoeilaartse afdeling van de Academie 
voor Podiumkunsten APKO organiseerde 
op 12 januari 2014 met steun van de GROS 
een benefietconcert voor de Filipijnse 
partners van Geneeskunde voor de Derde 
Wereld. De leerlingen en hun 
taartbakkende ouders hebben zo ruim 
drieduizend euro ingezameld voor de 
hulpverlening na de tyfoon Haiyan die 11 
miljoen Aziaten trof. 
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Dromen, woordenDromen, woordenDromen, woordenDromen, woorden,,,,    dadendadendadendaden    
 
De GROS is sinds 4 juni 2002 een adviesraad van de gemeente Hoeilaart. Onze raad rapporteert met dit verslag 
dus over zijn 12e werkingsjaar waarin we 11 keer plenair hebben vergaderd. De overige (werk)bijeenkomsten 
betroffen het voorbereiden van vergaderingen, redactiebijeenkomsten voor onze nieuwsbrief, bijeenkomsten 
rond evenementen, representatieve activiteiten en overleggen met de gemeente, De Wakkere Burger en andere 
adviesraden. Dit verslag gaat over de vraag wat we hebben gedaan met onze verantwoordelijkheden en 
werkingsmiddelen. De twee kaders hieronder zijn identiek aan eerdere verslagen, want de missie en visie bleven 
sinds 2002 onveranderd. We vragen u via dit werkingsverslag om voortzetting van het vertrouwen dat we 
mochten ervaren bij het uitoefenen van onze 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. 

MeerjarenMeerjarenMeerjarenMeerjarenbeleidbeleidbeleidbeleid    
De gemeenteraad van Hoeilaart steunt het Noord-Zuidbeleid met de 
beslissing om 0,7% van zijn uitgaven1 uit te trekken voor de GROS-
werking. In het door de raad vastgestelde beleidsplan van het College van 
burgemeester en schepenen ligt dit voornemen vast tot aan de verkiezingen 
in 2018 (zie ook de tabel hierna). We zijn er fier op dat Hoeilaart dit doet 
en we hopen dat andere gemeenten er een voorbeeld aan zullen nemen. De 
gemeentelijke dotatie aan de GROS komt neer op een werkbudget van 
pakweg € 80.000 per jaar. Gedetailleerde cijfers vindt u achterin. Hoeilaart 
bevindt zich in de kop van Vlaamse gemeenten die hun nek uitsteken voor 
ontwikkelingssamenwerking: we besteden er € 7,50 per inwoner aan. 
 
Het diagram hierna geeft de gewenste verdeling weer zoals deze ruim twaalf jaar geleden is bedacht. De GROS 
is in 2014 een interne discussie gestart over de vraag of we de dingen nog steeds goed doen en of we de goede 
dingen doen. De door de gemeenteraad vastgestelde documenten vormen daarvoor uiteraard het uitgangspunt. 
Mochten we als raad tot de conclusie komen dat deze regels moeten worden geactualiseerd, dan zullen we 
daarover uiteraard een advies uitbrengen. Onze raad staat altijd open voor uw opmerkingen en suggesties! 

                                           
1 Het gaat om 0,7% van de door de gemeenteraad vastgestelde gemiddelde gemeentelijke uitgaven over de afgelopen drie jaar: ‘gemiddeld’ 
om het effect van onverhoedse schommelingen uit te smeren over drie opeenvolgende jaren en ‘vastgestelde uitgaven’ om een eenvoudig te 
verifiëren berekeningsgrondslag te verkrijgen. 
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FFFFragment actueel beleidsplan gemeente Hoeilaartragment actueel beleidsplan gemeente Hoeilaartragment actueel beleidsplan gemeente Hoeilaartragment actueel beleidsplan gemeente Hoeilaart 
10. Hoeilaart houdt vast aan de 
bestaande initiatieven inzake 
ontwikkelingssamenwerking en aan 
de toepassing van de 0,7%-norm. 

10.1. Behouden van de financiële en 
materiële ondersteuning van initiatieven 
inzake ontwikkelingssamenwerking via 
de GROS 

10.1.1. Onderzoeken van de mogelijkheid om een 
stedenband te ontwikkelen met een stad in een 
derdewereldland 
 

  10.1.2. De nodige stappen zetten om de 0,7% norm te 
respecteren en om aan de voorwaarden voor 
fairtradegemeente te blijven voldoen. 

Samenstelling GROSSamenstelling GROSSamenstelling GROSSamenstelling GROS    bleef ongewijzigdbleef ongewijzigdbleef ongewijzigdbleef ongewijzigd    

 Rein van Gisteren onafhankelijk voorzitter 

 Anita Vanthillo 11.11.11 ondervoorzitter  

 Beatrijs Dhont gemeente Hoeilaart secretaris*) 

 Sandra Vandebroek 11.11.11     penningmeester 

 Els Uytterhoeven gemeente Hoeilaart schepen*) 

 Frank Boel Oxfam-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 adviseur*) 

 Agnes Van Geyseghem Wereldsolidariteit, Femma 
en Martin De Kegel vzw 

lid 

  
*) Niet-stemgerechtigd omdat zij respectievelijk ambtelijk secretaris of schepen/gemeenteraadslid zijn of gekozene in de OCMW-raad. 
 
In augustus schoof ook Elke van Thielen uit Overijse aan bij onze vergaderingen. Na haar verhuizing naar Hoeilaart in 2015 zal zij ook lid 
worden van de GROS. 
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'n Warm b'n Warm b'n Warm b'n Warm benefietenefietenefietenefietoptreden:optreden:optreden:optreden:    APKO voor de FilipijnenAPKO voor de FilipijnenAPKO voor de FilipijnenAPKO voor de Filipijnen    
De Academie voor Podiumkunsten van Overijse, Hoeilaart en Tervuren (APKO) 
organiseerde op 12 januari een benefietconcert voor de Filipijnse partners van de 
ngo G3W, naar aanleiding van de recente tyfoon Haiyan. Het initiatief van 
leerkracht Bernadette Doumen en haar muziekklas groeide dankzij leerlingen, 
leerkrachten, directie en ouders uit tot een hartverwarmend solidariteitsevenement. 
De theaterzaal in het gemeenschapscentrum was uitverkocht. De piano-, 
saxofoon-, hobo-, viool- en 
slagwerkklassen brachten gevarieerde 
stukjes ten gehore met intermezzo’s 
van het kinderkoor, de notenleergroep 
en de woordklas. Tijdens de pauze en 

achteraf kon iedereen genieten van hartige en zoete lekkernijen, door 
de ouders klaargemaakt, ten bate van het goede doel. De opbrengst 
was € 3.025 mede dankzij een aanvulling vanuit de GROS-middelen. 
Klik voor een foto-impressie op Hoeilander.be en ook hier. De 
ontvangen dankbrief van de Filipijnse ambassade in Brussel stuurden 
we door: voor op het prikbord bij de APKO! 
 
 

''''Toast literairToast literairToast literairToast literair'''', toost op een nieuw leesjaar, toost op een nieuw leesjaar, toost op een nieuw leesjaar, toost op een nieuw leesjaar    
Het Davidsfonds en de Bib trapten 2014 op 19 januari af met een 
nieuwjaarsbijeenkomst over boeken en lezen. Elders in Vlaanderen gaat 
dat gepaard met een brunch, bij ons zonder toast maar met een toost en 
hapjes. Rein van Gisteren werd als GROS-voorzitter gevraagd over zijn 
favoriete lectuur uit 2013 te komen vertellen. In Arm & kansrijk tonen 
de economen Ahbiji Banerjee en Esther Duflo dat veel goedbedoeld 
ontwikkelingswerk faalt. Hun roemruchte onderzoek concludeert dat we 
beter moeten letten op wat de mensen in arme landen zelf willen, 
kennen en kunnen. Zouden we het doel en de maatregelen beter op 

elkaar afstemmen en ook het gedrag van ontvangers van hulp beter bestuderen, dan belandt er meer 
ontwikkelingsgeld op de juiste plek. Arm & kansrijk is opgenomen in de GROS-collectie van de Bib. Nauwgezet 
effect-onderzoek is voor een kleine gemeente te kostbaar. Wel is het belangrijk dat we ons openstellen voor 
adviseurs die speciaal werken voor vrijwilligersinitiatieven, zoals die van het vierdepijlersteunpunt. Als het gaat 
om het geven van donaties kiezen we bij voorkeur voor giften aan professionele hulpverleningsinstellingen met 
een betrouwbare reputatie. 
 

Vorming Vorming Vorming Vorming &&&&    overlegoverlegoverlegoverleg    (1)(1)(1)(1)    
Op 6 februari nam de GROS deel aan een regionaal overleg over een andere koers 
voor het project fairtradegemeenten. De Vlaamse organisatie wil een nieuwe weg 
inslaan met haar campagne om gemeenten te inspireren tot meer actie. De gemeente 
Hoeilaart voldoet weliswaar aan 'de' zes criteria maar krijgt een nieuwe uitdaging door 
middel van een sterrensysteem. We reageren met enige terughoudendheid op deze extra 
uitdaging. Niet alleen omdat het de spankracht van ons trekkersteam te boven gaat. Het 
handhaven van de inspanningen om aan de primaire zes criteria te blijven voldoen 
levert al genoeg lokale zorg op. Zie het volgende tekstkader dat de aanleiding en 
achtergronden schetst van een GROS-advies aan het college van burgemeester en 
schepenen van 23 september. 
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Fairtrade: keuzevrijheid of koppelverkoop? 

Achtergrond bij het GROS-advies van 23 september 
 
Fairtrade-aankopen zijn nog niet de vanzelfsprekende norm in Hoeilaart. Om eerlijk te zijn, soms doen we het 
alleen uit 'politieke correctheid'. Ook in het gemeentehuis en in andere openbare gebouwen worden nog steeds 
ongecertificeerde producten en consumpties verstrekt en verbruikt terwijl er faire alternatieven op de markt zijn. 
Is dat het gevolg van een bewuste keuze dan is die keuze in het gunstigste geval mede gebaseerd op de 
sensibiliseringsacties. Economie bedrijven is niet waardevrij. Maar er kan ook onwetendheid achter schuilgaan 
of zelfs onverschilligheid. Op Vlaams niveau werd er eind 2014 gediscussieerd over nudging: hier huiselijk 
samengevat als het stimuleren van politiek correcte keuzes door burgers. Het fairtradebeleid van Hoeilaart wordt 
veel effectiever als we niet alleen een verantwoorde keuze verkondigen, maar als we deze ook mogelijk maken. 
 

Huurders van het GC Felix Sohie krijgen geen vrije keuze. Wie een 
zaaltje huurt kan momenteel alleen twee wijnsoorten en fruitsap aan zijn 
gasten serveren. Via een exclusiviteitscontract (gedwongen 
winkelnering c.q. koppelverkoop) wordt de gemeentelijke doelstelling 
'het bevorderen van eerlijke handel' gefrustreerd op straffe van het niet 
mogen huren van een zaal. Ook de verkoop van een goededoelenbier als 
Taybeh is strijdig met de bepalingen van het huurcontract. De eventuele 
verkoop daarvan is nu afhankelijk van een gedoogbeleid. Gedogen - iets 
door de vingers zien dat je op formele gronden afwijst - staat haaks op 
de lippendienst die we bewijzen aan onze mondiale betrokkenheid. 
 
Bijkomend zorgpunt: verenigingen die de daad bij het woord willen 
voegen moeten nu aan hun gasten maatschappelijk omstreden merken 
serveren op straffe van het niet kunnen huren van een zaaltje. Denk aan 
de bieren van Inbev, een brouwer die bekend staat als notoire 
belastingontwijker en gekoppeld wordt aan LuxLeaks. Of denk aan 
frisdrankenfirma's die in Afrikaanse landen de controle over het 

drinkwater overnemen. Hoeilaart kent ook burgers die wakker van liggen van zulke handelspraktijken en niet 
wegkijken voor de neveneffecten van hun aankopen. Zij worden op straffe van uitsluiting gehinderd in het 
voegen van de daad bij hun woord en mogen hun gasten geen alternatieve drankjes presenteren. 
 
De sensibiliseringsacties van gemeente en GROS blijven kwetsbaar als we onze burgers in hun rol van 
consument een vrije keuze onthouden. Zeker, er wórden fairtradeproducten aangeschaft, ook door de gemeente, 
maar het is een understatement dat we al het mogelijke doen. Bij "de nodige stappen zetten" hoort méér. 
Fairtradebevordering moet voor onze inkopers geen optie zijn maar een norm. En degenen die hun praktijken in 
vraag stellen mogen niet langer alleen maar vragend aangekeken worden. 
 
Deze handelspraktijken brachten de GROS er toe om zijn advies van 23 september 2014 uit te brengen. 
Elementaire basisgegevens ontbreken ons om de gemeenteraad te kunnen adviseren over de resultaten van zijn 
beleid en hoe we die kunnen verbeteren. Met de beloofde inventarisatie van de gemeentelijke aankopen wil het 
niet vlotten. De interne werkgroep is nog niet aan het werk gezet. De GROS heeft zijn bereidheid uitgesproken 
om te helpen met interne sensibiliseringsacties. 
 

Vorming Vorming Vorming Vorming &&&&    overleg (2)overleg (2)overleg (2)overleg (2)    
Op 11 februari nam de GROS in Brussel deel aan een door de Vereniging 
van Vlaamse Steden en Gemeenten aangeboden vorming Interculturele 
dialoog: hoe ga je daar binnen je gemeente mee om? Een van de lessen die 
er te leren viel is dat we mensen uit een 'vreemde' cultuur tijdens 
inzamelingsacties vaak wegzetten als zielig en behoeftig. Dat inspireerde 
enkele Noren en Afrikanen om op een creatieve manier wraak te nemen via Africa for Norway: een 
inzamelingsactie van radiatoren voor Noren die zo te lijden hebben van de bittere Europese kou. Een parodie op 
de stijl van Music for Life. Hoe je beter niet kunt omgaan met burgers-met-een-kleurtje wordt ook fraai 
uitgelegd in dit webfilmpje van amper 4 minuten over twee inwoners van Roeselare. 
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VerkiezingenVerkiezingenVerkiezingenVerkiezingen, België geen eiland, België geen eiland, België geen eiland, België geen eiland    
Op 18 februari ging in ruim 130 gemeenten de préverkiezingscampagne 
van nationale koepel 11.11.11 van start. In het diepste geheim bereidde een 
grote ploeg vrijwilligers een teasercampagne voor die de politieke partijen 
voor een raadsel zou stellen: wie heeft nu weer die verkiezingsblikvangers 
overal in Vlaanderen geplaatst? De borden 
waren beplakt met de portretten van vijf 
lijsttrekkers. De behangerslijm op het bord in 
de tuin van Willy Latine was nog nat toen de 
eerste telefoontjes uit het lokale politieke 
circuit al binnenkwamen. 
 
Ook 11.11.11-Hoeilaart deed dus mee met 
een bord op de kruising van de Jezus-

Eiksesteenweg en de Edgar Sohiestraat. Op dag 1 was het bord nog mysterieus 
met enkel partijvoorzitters in hawaïhemd; vanaf dag 2 ook met een verduidelijkende boodschap: "België is geen 
eiland". De Noord-Zuidbeweging drong er bij kandidaat-politici op aan om het debat ook over internationale 
thema’s te laten gaan. In een afgeladen Roma in Antwerpen werden op 17 maart de lijsttrekkers van de partijen 
door 11.11.11 verleid verkiezingsbeloftes te doen. 

Vorming Vorming Vorming Vorming &&&&    overleg (3)overleg (3)overleg (3)overleg (3)    
De Wereldwinkel organiseerde op 27 februari voor al haar vrijwilligers en die uit 
Overijse, Tervuren plus de leden van de GROS een goed bezochte vormingsavond 
over de onrechtvaardige mechanismen die de wereldhandel kenmerken. Hoe kan 
fair trade een alternatief bieden? Twee animatoren van de Oxfam-organisatie, de 
vrijwilligers Guido Pas en Maria Moerenhout verzorgden op deskundige wijze een 
levendige presentatie, inclusief een informatief spel. Wie in de winkel klanten helpt kan ze met de ervaring van 
deze avond beter te woord staan over wat 'eerlijke handel' nu precies inhoudt. 
 

Senegalese bSenegalese bSenegalese bSenegalese boer zoekt oer zoekt oer zoekt oer zoekt 

toekomsttoekomsttoekomsttoekomst    
In maart en april was er ook in ons 
dorp aandacht voor de acties van 
Broederlijk Delen. Dit jaar was de 
focus gericht op jonge boeren in 
Senegal. Als zij hun eigen kost 
kunnen verdienen in de landbouw is 
er veel gewonnen. Broederlijk Delen 
werkt ginder samen met 
partnerorganisaties om ze te kunnen laten beginnen met de teelt 
van bijvoorbeeld tomaten, uien, paprika's en aubergines. 
'Aandacht'  in Hoeilaart betekende behalve een themanummer 
van Van Hier Tot Ginder ook dit jaar een 'solidaire maaltijd' in 
het Lindenhof met Senegalese gerechten en enkele 'koffiestops' 
om geld in te zamelen: op de markt, in de Sint-Clemensschool en 
in de Bib. Dat leverde € 2.880,55 op, en de GROS vulde dat aan 
met € 3.500. Hoe het gaat met de hoofdpersoon Ibrahim en zijn 
gezin uit de actie van 2014 staat op de site van Broederlijk Delen 
te lezen. 
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Vorming & overleg (4)Vorming & overleg (4)Vorming & overleg (4)Vorming & overleg (4)    
Op 1 maart vond een studiedag plaats in het Vlaams Parlement waar de 
voorzitter en vicevoorzitter van de GROS naartoe zijn geweest. Kleine 
organisaties die bij een GROS zijn aangesloten kunnen zich registreren op 
www.4depijler.be. Ook een school, vriendenkring, vereniging of familie met een project in het Zuiden kunnen 
hier met vragen terecht. Het 4de pijlersteunpunt verschaft informatie en advies aan iedereen die zich vrijwillig 
inzet. Ook op die studiedag was beeldvorming over ontwikkelingssamenwerking een belangrijk ingrediënt. Vaak 
is er nog sprake van bevoogding en paternalisme (primitievelingen helpen). Gelukkig maakt het 'frame' van 
'zielige medemensen' en doneren bij steeds meer organisaties plaats voor wat je het 'rechtvaardigheidsframe' zou 
kunnen noemen: steun geven bij het verwerven van gelijke rechten en kansen. 
 

Destiny AfricaDestiny AfricaDestiny AfricaDestiny Africa, zang en dans, zang en dans, zang en dans, zang en dans    
Op 30 april streek de karavaan van 
Destiny Africa voor een tweede keer neer 
in Hoeilaart. Waarom komt dit Oegandese 
kinderkoor juist graag naar hier? Omdat 
Stefan Stouffs, architect en Hoeilander 
vanaf het begin betrokken is geweest bij 
opzet van hun kindercentrum in Oeganda. 

De gebouwen ter plaatse (en ook de uitbreiding) zijn door hem 
getekend. 
Het Kampala Children's Centre en zijn koor treden op om in en 
buiten de protestantse kerk sponsors te interesseren voor de 
voortzetting van hun werk. De kinderen verzorgden een wervelende show. Ze trokken er al sinds maart mee door 
Europa. Bij ons was de grote zaal meer dan uitverkocht. Er moesten stoelen worden bijgesleept. De GROS stond 
borg voor de zaalfaciliteiten. Na afloop werden er spulletjes uit Oeganda verkocht ten 
bate van het kindercentrum. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

MeifeestenMeifeestenMeifeestenMeifeesten, op zoek naar een , op zoek naar een , op zoek naar een , op zoek naar een 

alternatiefalternatiefalternatiefalternatief    
Tijdens de meifeesten, een drukbezocht lente-evenement in 
ons dorp, sponsorde de GROS op zondag 11 mei het optreden 
van Los Callejeros, een multiculturele band. Het weer was 
zodanig onbetrouwbaar dat het buitenevenement inderhaast 
moest worden verplaatst naar de theaterzaal. Een 
videoverslag: 
https://www.youtube.com/watch?v=vKC2X1RYqVg. We 
vragen ons soms af of en zo ja hoeveel kijkers en luisteraars 
de subsidiering van zo'n optreden nog ervaren als een 
onderdeel van ontwikkelingssamenwerking. Het publiek is 
louter consumptief aanwezig. Ons spandoek hangt er, ja dat wel, maar zou men zich realiseren dat de 
subsidiegever met deze muziekkeuze een boodschap uitdraagt? Daar komt bij dat veel muziek tegenwoordig zo 
multicultureel en mainstream is dat we misschien op zoek moeten naar een indringender en meer activerend 
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medium: erbij of ernaast. Bijvoorbeeld om duidelijk(er) te maken dat diversiteit geen probleem is maar juist een 
oplossing die het wij-zij-denken in een ander daglicht kan plaatsen. 

OKRAOKRAOKRAOKRA----lezinglezinglezinglezing, nooit te oud, nooit te oud, nooit te oud, nooit te oud    
De ouderenorganisatie OKRA organiseerde, voor de laatste maal in het 
Lindenhof, een bijeenkomst over een ontwikkelingsproject in de DR 
Congo. De GROS was 
daarbij te gast om te 
komen luisteren. 
Omdat de leden van 
deze vereniging ook 
wel benieuwd waren 
wat de GROS in eigen 
dorp doet aan 

ontwikkelingssamenwerking vroegen ze de GROS-voorzitter 
daarna voor een causerie over het werk van deze adviesraad. 
Dat was op 13 mei, met koffie en taart. De Arguscartoon 
over Afrika en Griekenland vormde een van de 
gespreksonderwerpen met de OKRA-leden: armoede is een 
relatief begrip. Beeldvorming over de grenzen heen... 
 
 

Van Hier Tot Ginder,Van Hier Tot Ginder,Van Hier Tot Ginder,Van Hier Tot Ginder,    huis aan huishuis aan huishuis aan huishuis aan huis    
De trimestriële nieuwsbrief van de GROS verscheen vier keer: Van Hier Tot Ginder werd namelijk opnieuw 
éénmaal extra (pdf) uitgegeven om het Wereldfeest aan te kondigen. De binnenzijde dient dan als affiche, de 
voor- en achterkant als programmakrant. Als het mogelijk is proberen we de distributie van onze nieuwsbrief 
samen te laten vallen met het magazine Hier Hoeilaart: het is dan een insert c.q. katern van dit gemeentelijke 
voorlichtingsblad. Dat scheelt een paar honderd euro aan bezorgkosten. Door wat te puzzelen met de lay-out is 
soms zelfs een natuurlijke overlap mogelijk tussen de 'gemeentelijke' en de 'VHTG-onderwerpen'. Het 
voorjaarsnummer werd gewijd aan de acties van Broederlijk Delen, het najaarsnummer aan die van 11.11.11. 
Het zomernummer ging over door de GROS medegefinancierde inleefreizen van jongeren uit Hoeilaart.  
 
De achterkant van VHTG wordt altijd vrijgehouden voor nieuws van en over de Wereldwinkel, die overigens 
ook een eigen (nationaal) magazine verspreidt in alle Hoeilaartse brievenbussen zonder nee-nee sticker. 
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AAAAlcoholcharterlcoholcharterlcoholcharterlcoholcharter, drinken met mate(n), drinken met mate(n), drinken met mate(n), drinken met mate(n)    
Het gemeentelijk alcoholbeleid is herzien. Het oude 
'charter' uit 2003 was niet meer actueel. Ook twee 
leden van de GROS hebben daar sinds 2013 flink 
wat vergader- en schrijftijd aan besteed. Er zijn 
nieuwe en duidelijkere regels vastgelegd in een 
beleid dat de gemeenteraad op 23 juni formeel 
vaststelde. In plaats van repressieve maatregelen 
zijn vooral sociale controle en sensibilisering 
belangrijke instrumenten om naleving van het 
nieuwe beleid te bevorderen. De GROS zelf heeft 
een tiental tweezijdige cafétafelbordjes gemaakt die 
passen in een Ikea-lijstje. Ze zijn al een paar keer 
gebruikt in het GC Felix Sohie. De organisaties die 
bij de GROS zijn aangesloten organiseren zelf ook 
evenementen waarbij drank soms een rol speelt: een 
talkshow of receptie, een evenement, een proeverij 
of solidaire maaltijd voor het goede doel. Ook 
fairtradewijn, -bier en -rum benevelen je 
waarnemingsvermogen… 
 

 

 

 

DRINK 
      EERLIJKE & HEERLIJKE 

   FRUITSAP 
   (100% FAIR TRADE) 

 

 
dit is een boodschap van de GROS-Hoeilaart 
    de gemeentelijke raad voor ontwikkelingssamenwerking 

     

Benne Bayfall Benne Bayfall Benne Bayfall Benne Bayfall Afrikaanse ritmes Afrikaanse ritmes Afrikaanse ritmes Afrikaanse ritmes tijdens tijdens tijdens tijdens 

''''Hoeilaart ZomertHoeilaart ZomertHoeilaart ZomertHoeilaart Zomert''''    
Nog een concert. Het eerste van de 
Senegalese band Benne Bayfall in ons 
land in 2014. Dankzij de contacten van 
de Cultuurraad kreeg het GC Felix 
Sohie op 27 juli de primeur. "C'était la 

fête!" 
Het open zijraam annex buitenpodium van het gemeenschapscentrum 
leent zich uitstekend voor een zomers buitenoptreden. Kwestie van genoeg vrijwilligers vinden die stoelen en 
parasols naar het voorpleintje willen sjouwen. De organisatoren bezorgden de dorpsbewoners die eind juli niet 
op vakantie waren een relaxte zondagochtend in West-Afrikaanse sfeer. Een tienminutenfilmpje van dit 
evenementje staat op http://www.youtube.com/watch?v=Ky9ImiCeXfU. Grappig detail: wie het wachtwoord 
voor artiesten nog niet kent merkt in dit videoverslag op 4:35" (achter de leadzanger) dat de wificode niet langer 

alleen 'backstage' zichtbaar is. ;-) 
 
Benne Bayfall bestaat uit vier Senegalezen en de Vlaamse 
Dominique Meeus die nu 5 jaar in Senegal woont. Zij is de 
stuwende kracht achter hun reis naar Europa. Op het repertoire 
staan voornamelijk Afrikaanse ritmes en reggae. De band is erg 
populair in Senegal en speelde al in het voorprogramma van 
Youssou N’Dour. De organisatie was in handen van de Cultuurraad 
die met hulp van enkele GROS-leden ook de toog uitbaatte. 
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NoodhulpNoodhulpNoodhulpNoodhulp, druppels op hete plaat, druppels op hete plaat, druppels op hete plaat, druppels op hete plaat    
Net als andere jaren besteedt de GROS een deel van zijn budget 
aan noodhulpverlening. Zomer 2014 beleefde de strijd om 
Palestina een triest dieptepunt. Er vielen meer dan 2.000 doden als 
gevolg van de kolonisatie die met grof militair geweld wordt 
afgedwongen. Op de foto rechts het Al Awda-ziekenhuis in Gaza 
waar honderden gewonden werden binnengedragen. De GROS-
steun komt terecht in dit ziekenhuis waar men overigens niet 
alleen slachtoffers van Israëlische aanvallen verzorgt maar ook 
alledaagse traumazorg verleent. Voorbeeld: hulp aan angstige 
kinderen die bedplassers zijn geworden door het oorlogsgeweld. 

Noodhulp lijkt een 
druppel op een gloeiende plaat, maar er gaat ook een krachtig signaal 
van uit. Israël en Palestina moeten de uitspraken van de Veiligheidsraad 
nakomen. Onze federale regering bereidt naar verluidt een resolutie 
voor om Palestina te erkennen als staat. 
 
De Ebola-uitbraak trof diverse West-Afrikaanse landen. De organisatie 
Artsen Zonder Grenzen trok veel aandacht met haar moedige hulpacties. 
Ook hieraan verstrekte de GROS noodhulp. Voor een compleet 
overzicht zie de financiële gegevens achterin. 
 

 

FFFFairtradegemeenteairtradegemeenteairtradegemeenteairtradegemeente, , , , één van deéén van deéén van deéén van de    velevelevelevele        
Vlaanderen telt 156 gemeenten die erkend zijn door de 
fairtradeorganisatie. In 2014 behaalde Oudenaarde als 154ste die 
titel. Dat werd op zondag 7 september in het Park Liedts gevierd in 
aanwezigheid van een delegatie 
vanuit Hoeilaart. Onze gemeente 
bevordert op deze manier al sinds 
2011 eerlijke handel, zie het groene 
vlaggetje dat in het Park Liedts aan 
de waslijn prijkte. 

 
Vlaanderen scoort als regio het best binnen de internationale koepel waaraan 24 
landen deelnemen. 71 Vlaamse gemeenten zijn kandidaat, maar voldoen nog niet 
aan de zes criteria. 81 gemeenten doen niet mee. De campagne is een idee van 
Oxfam-Wereldwinkels, Fairtrade Belgium, 11.11.11 en Vredeseilanden. 
 
De Hoeilaartse trekkersgroep kan altijd versterking gebruiken. Wie zin heeft om het lokale succes van dit project 
uit te bouwen kan zich melden bij de GROS. Graag! 
 

EcoglazenEcoglazenEcoglazenEcoglazen    gebruikengebruikengebruikengebruiken, het is mogelijk, het is mogelijk, het is mogelijk, het is mogelijk    
In 2011 bespraken de GROS en daarna de Milieuraad de discussienotitie 'Het 
Ecoglazen Dorp' met daarin een idee van de GROS om een eind te maken aan 
de duizenden plastic bekertjes die bij ons Druivenfestival achteloos worden 
gedumpt: in of naast de vuilbak. In tegenstelling met wat brouwerijen soms 
suggereren wordt dit afval in Vlaanderen niet gerecupereerd of 
gecomposteerd maar 'domweg' gestort of verbrand. Onze discussienotitie 
belandde evenwel in een kantoorschuif… Het idee was nochtans simpel: 
vervang wegwerpbekers door herbruikbare exemplaren en bied 
festivalbezoekers de mogelijkheid om hun lege ecoglas te doneren aan een 
goed doel: een sportvereniging of jongerengroep bijvoorbeeld. 
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Om de levensvatbaarheid van het idee te bewijzen hebben we de organisatie Geneeskunde voor de 3e Wereld 
(G3W) weten te interesseren voor het milieuproject. Op 19 en 20 september 2014, tijdens Manifiesta, een 
nationaal solidariteitsevenement in Bredene-aan-Zee, zette G3W 25.000 bedrukte ecoglazen in voor het cateren 
van de duizenden bezoekers. Op 5.000 bierviltjes, via Facebook, in een filmpje en via een website werd de 
bedoeling uitgelegd. "Schenk je lege beker aan het goede doel". 

Uitgerust met van-bekers gemaakte 
hoofddeksels zamelden vrijwilligers met 
speciaal geprepareerde steekwagentjes 
de lege donatiebekers in. Een grote en 
gemotiveerde vrijwilligersploeg is wel 
een voorwaarde voor het slagen van de 
opzet. 
 
Bezoekers konden hun bekers behalve 
bij hen ook kwijt via 'drankorgels': grijze 
regenpijpen waarin het leeggoed zich 
vanzelf opstapelt. Wie zijn borg zelf 
wilde incasseren kon zijn glas natuurlijk 
ook inwisselen voor één euro aan de 
toog. 
 
Het 
werd 
behalve 

een leerrijke ervaring ook een succes: voor het milieu omdat de afvalberg 
verkleind werd, er werd bespaard op terreinschoonmaak, containerhuur en 
stortkosten en voor de goede doelen die G3W in de derde wereld behartigt was 
het ook een financieel succes, want er werden 3.662 bekers gedoneerd. Wie zijn 
breukvrije beker als festivalsouvenir meenam 'voor bij de campingspullen' 
steunde het goede doel ook, want het statiegeld was hoger dan de kostprijs. Het 
opzetten van deze eerste inzamelingsactie vergde veel energie, maar de 
opgedane praktijkervaring is goed bruikbaar voor de volgende jaren en 
natuurlijk voor derden. 
 

WereldwinkelWereldwinkelWereldwinkelWereldwinkel    in nieuw in nieuw in nieuw in nieuw interieurinterieurinterieurinterieur    
De Wereldwinkel huist in een 
gehuurd pand aan het 
Gemeenteplein. De sobere 
winkel onderging in de 
nazomer een grondige facelift. 
De heropening op 4 oktober is 
feestelijk gevierd met 
toespraakjes, muziek, hapjes 
en spel. 
Zonder dat veel passanten dat 

wisten werd nog vóór de officiële releasedatum op de stoep voor de 
Wereldwinkel muziek ten 
gehore gebracht van de 
nieuwe cd van zanger/gitarist 
Pucho Diaz. Vooral de jongste 
gelegenheidsartiest, zoon van 
percussionist Peter Schneider 
uit Hoeilaart trok met zijn 
gitaartje veel bekijks. 
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KiwanisKiwanisKiwanisKiwanis    HoeylaertHoeylaertHoeylaertHoeylaert    
Een activiteit waar de GROS geen directe 
invloed op had maar hier wel 
vermeldenswaard omdat het om een 
initiatief gaat van dorpsgenoten: op 20 
september overhandigen de dames van 
Kiwanis Hoeylaert Zoniënwoud een cheque 
van 500 euro aan onder meer 'Chez 

Marraine'. Het geld is besteed aan aankoop en plaatsing van muggenziften voor de slaap- 
en leefruimtes van dit kindercentrum in Rwanda. Op de foto lasser Bizymana (een 
Rwandese busy man) die de muggenramen maakte, belangrijk voor de malariapreventie. 
 

WereldfeestWereldfeestWereldfeestWereldfeest: over samenwerking : over samenwerking : over samenwerking : over samenwerking 

en coen coen coen coöperatieöperatieöperatieöperatie    
Voor het derde jaar in successie vierde Hoeilaart 
zijn Wereldfeest: goed voor de komst van 
honderden belangstellenden naar het GC Felix 
Sohie. Lokale verenigingen en activisten die 
betrokken zijn bij het bevorderen van de Noord-
Zuid-dialoog krijgen tijdens dit mondiale festival opnieuw een podium voor 

het uitdragen van hun gedachtegoed. Het begon op vrijdagavond 10 oktober met een presentatie van zijn nieuwe 
boek door auteur Dirk Barrez, georganiseerd door '5voor12'. Het aantal belangstellenden bleef helaas erg 
beperkt. Maar dat maakte Dirks lezing over de succesvolle impact van coöperaties op economieën er niet minder 
interessant op. De Bib heeft zijn boek in de GROS-collectie opgenomen. 
 
Op zaterdag 11 oktober stond een veel praktischer vorm van samenwerking op het 
Wereldfeestprogramma. Het eerste Repair Café Hoeilaart. Dankzij de elders reeds op ruime 

schaal beproefde 'gouden formule'. Deze vorm van samenwerking kent een 
sociaal en een milieudoel. In een mum van tijd meldden zich een ongekend 
aantal (ruim 30!) vrijwilligers: van scharensliep, naaister, reparateur van 
huishoudelijke elektrische apparaten, horlogemaker, 
muziekinstrumentenmaker, boekhersteller, fotograaf, muzikant, barhulp, 
soepverkoper, opruimhulp, fietsenhersteller tot ict'er. Het geïllustreerde evaluatieverslag is hier 
te downloaden als pdf. 

 
Het was meteen duidelijk dat Hoeilaart niet ontkomt aan de 
organisatie van méér Repair Cafés. Omdat de organisatie ervan 
niet tot de kerntaak van de GROS behoort zijn we blij dat de 
nieuwe socio-culturele vereniging Samen Voor zich bereid 
toonde om het repairstokje over te nemen. De GROS zegde 
daarbij alle medewerking toe. Op voorstel van de GROS verleende de Milieuraad van Hoeilaart op 11 december 
het peterschap aan de activiteit, met als gunstig gevolg dat er bij nieuwe Repair Cafés geen huur hoeft te worden 
betaald voor de accommodatie. 
 
Een Repair Café werkt kosteloos. Met als ultieme betaalmiddel 'een glimlach'. Wie dank toch in geld wilde 

uitdrukken kon een 
donatie doen om 
ditmaal de werking van 
Geneeskunde voor de 
Derde Wereld te 
ondersteunen. Dat 
leverde een koffertje 
met 180 euro op. 
Foto links: een 
'boekenpiramide' aan de 
ingang van de Bib met 
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titels over coöperatie en zelf repareren. Ook afvalinzamelaar Interrand verleende medewerking aan het Repair 
Café. De circa 80 reparaties die zijn verricht maken niet alleen de afvalberg een stukje kleiner, de 
sensibiliseringsimpact van een Repair Café is onbetaalbaar. 
 

Het Wereldfeest werd in de voormiddag 
gecombineerd met de 
tweedehandskledingbeurs van de 
Gezinsbond en met het project Singing 
Village. Dat leverde voor beide partijen 
extra bezoekers op. Ook voor de 
fairtrademarkt die de GROS nog had 
georganiseerd in de serre. Lokale 
handelaars en vrijwilligers van 

goededoelenorganisaties zoals Artsen zonder Grenzen, 11.11.11 en Martin 
De Kegelfonds verkochten er voedingswaren en hebbedingetjes. 
 

Het zaterdagmiddagprogramma werd verzorgd door theater Hutsepot in Bakenbos, 
een van de met kussens en zetels aangeklede vergaderzalen van het GC Felix Sohie. 
Om 14 uur traden ze op voor kinderen van 4-8 jaar met Tom Van Mieghem die zijn 
voorstelling Hoedjes & kalfjes speciaal aanpaste aan het wereldfeestthema, en om 16 

uur voor de 8-12-jarigen voor wie het stuk Sproetenkop werd gebracht dat was gemaakt in opdracht van Oxfam. 
Dat moet zijn bevallen, want we hoorden dat theater Hutsepot later in het jaar op uitnodiging van derden nog 
eens is terug geweest in ons dorp met een voorstelling. 
 
De zaterdagavond van 11 oktober was gereserveerd voor een talkshow 
over coöperaties, geproduceerd door de GROS en gepresenteerd door 
VRT-journaalanker Hanne Decoutere. Aanstaand dorpsgenote Hanne 
interviewde vertegenwoordigers ván en óver coöperaties. Zoals over de 
Serco die vroeger steun leverde aan de druiventelers in Hoeilaart; 
Ecopower, de energieproducent die onder meer de watermolen bij 
Overijse exploiteert; NewB de faire bank in oprichting die zich afzet 
tegen de dubieuze handelspraktijken van de gevestigde bankwereld en 

Apache, een journalistieke coöperatie die een 
internetkrant produceert. Ook werd de nieuwe film 
gedraaid die is gemaakt met steun van de BTC (Belgisch Technische Coöperatie) over de 
productie van Kivukoffie uit Congo waarmee Oxfam nauw samenwerkt. Deze delicate 
coöperatie-koffie is ook in onze Wereldwinkel te koop. Ander voorbeelden van coöperatie en 
samenwerking die kort de revue 
passeerden zijn de Hoeilaartse 
zadenbib, apotheek Multipharma 
en de Wir, het succesvolle 
betaalmiddel dat Zwitserse kmo's 
al 80 jaar gebruiken. De gasten 
kregen in plaats van een bloemetje 

een pakje echte Kivu-koffie mee naar huis. 
De formule van de wereldtalkshow stellen we ter 
discussie. De energie die het produceren ervan kost 
staat niet in verhouding tot een opkomst van enkele 
tientallen bezoekers. Preken voor eigen parochie kan 
belangrijk zijn, en een talkshow een populaire vorm 
van kennisdeling, maar veel nieuwe gezichten 
hebben we deze avond toch niet weten te trekken. 
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NieuwNieuwNieuwNieuwe communicatiemiddelene communicatiemiddelene communicatiemiddelene communicatiemiddelen    
Je bent nieuwe of gevestigde inwoner van Hoeilaart en je wilt je graag openstellen voor of 
meedoen aan ontwikkelingssamenwerking. Wat kun je dan lokaal doen? Een eenvoudige 
GROS-folder met 8 praktische tips om jezelf en de wereld een beetje beter te maken wordt 
voortaan beschikbaar gesteld op de welkomstbijeenkomsten voor nieuwe inwoners. Ook is 
de folder beschikbaar voor de cultuurbalie en andere doelen. Om afval te vermijden wordt 
de tweezijdig bedrukte folder geprint naar behoefte. Dat maakt 
het mogelijk om de wisselinformatie in de folder snel en 
eenvoudig aan te passen. De 7 lokale handelaars die 

gecertificeerde fairtradeproducten verkopen krijgen als beloning een eervolle 
vermelding op de achterzijde van de folder. Aan de ontvangst van nieuwe inwoners op 
12 oktober nam ook de GROS deel. De kennismakingsfolder was er ook beschikbaar. 
 
Twee andere 'nieuwe' media voor de GROS die in 2014 zijn aangeschaft zijn: een 
oprolbare banner (rechterfoto) die bij evenementen op het podium kan worden 
geplaatst en een strandvlag die in een meer winderige buitenomgeving kan worden 
gebruikt om duidelijk te maken wie het evenement faciliteert. 
 
Op voorstel van ons kwam er in 2014 op www.hoeilaart.be een vergaderkalender met 
de data van de vergaderingen van de gemeente en van alle adviesraden. Ook zijn er nu van álle GROS-
organisaties korte omschrijvingen met foto’s, hun logo's en hyperlinks op de gemeentelijke website opgenomen. 

Groenteproject: fair en versGroenteproject: fair en versGroenteproject: fair en versGroenteproject: fair en vers    
Fairtradeproducten hoeven niet van ver te komen om fair te zijn. Juist lokaal geteelde 
versartikelen (in de zogeheten korteketendistributie) kunnen klimaatvoordelen bieden. De 
samenwerking met 3WPlus en de Wereldwinkel is in 2014 succesvol voortgezet. 
De formule is simpel en doeltreffend. Streekproducten die in de serres van Kelleveld en 
Solheide worden geteeld door 3WPlus worden doorgaans op dinsdagmiddag via de 

Wereldwinkel verdeeld. Steeds als er een 
versaanbod is, zorgt de GROS voor een e-mail naar 
de 80 abonnees die zich hebben aangemeld. Ook plaatsen we een 
berichtje op HoeilaartFairTrade, een Facebookgroep die nu al >150 
leden telt. Voor andere klanten die op het Gemeenteplein toevallig 
passeren is uit restmateriaal een eenvoudig krijtbord gemaakt dat op de 
stoep van het Gemeenteplein voor 
de winkel wordt geplaatst met de 
prijsaanduidingen. Er is ook een 
eenvoudige folder beschikbaar die 
mensen opwekt zich als 

geïnteresseerde te melden voor groenteaanbiedingen via 
hoeilaartfairtrade@gmail.com. De GROS beheert dit mailbestand en de 
facebookgroep en redigeert de teksten. 
 
Winterspinazie, grondwitloof, tomaten, sla, pompoenen, komkommers en vele andere (soms 'vergeten') groenten 
vinden zo hun weg van boer naar bord. Dat sommige teelten een freudiaanse en moeilijk te onthouden naam 
hebben bleek eind juli toen de groentebezorger eventjes de naam vergeten was van wat patissons bleken te zijn. 
 
De Wereldwinkel is distributiepunt, de kwaliteitsbewaking is in handen van 3WPlus. We evalueerden de 
samenwerking op 9 oktober bij 3WPlus in het kantoor op Solheide in Overijse. Om te voldoen aan de eis van 
het federaal voedselveiligheidsagentschap heeft de GROS voor beide partijen een contract opgesteld waarin de 
wederzijdse verantwoordelijkheden zijn afgebakend. 
Een pluspunt voor de Wereldwinkel is dat mensen die groenten komen afhalen soms ook een ander product 
kopen uit het wereldwinkelassortiment. Tijdens de verbouwing van de Wereldwinkel is de distributie gedurende 
enkele weken verricht vanuit de serres aan het Kelleveld. Een mooie manier voor klanten om ook eens (bergop) 
een serre van binnen te kunnen zien. Het verkopen van een kropje sla aan iemand die deze serre per auto bezoekt 
is overigens geen duurzame oplossing… 
 



 15 

 

Eten, quizzen, dansenEten, quizzen, dansenEten, quizzen, dansenEten, quizzen, dansen    
 
11.11.11 is de koepel van 60 ngo's (zoals Gezinsbond, Broederlijk 
Delen, Geneeskunde voor de Derde Wereld, jongerenafdelingen van 
politieke partijen, Oxfam, Wereldsolidariteit, Vluchtelingenwerk, 
Vredeseilanden) en 330 lokale groepen. Dat Hoeilaart ook zo'n lokale 

groep kent bleek al op pagina 6 over de 
verkiezingsactie. Elk najaar, rond 11 
november organiseren de Hoeilaartse leden 
en sympathisanten met steun vanuit de 
GROS een etentje. Geen 'restaurant' zoals 
dat vroeger kon in het Lindenhof, maar 
ditmaal een druk bezochte brunch in het 
GC Felix Sohie. Er was ook de traditionele 
11.11.11-quiz met dit jaar liefst 36 
quizploegen die rij-aan-rij de grote 
theaterzaal tot de nok vulden. Op de foto 

de trotse winnaars. Zij scoorden met hun parate kennis, tactiek en wijsheid 102 punten op een totaal van 140 te 
behalen punten. De uitslag is hier te raadplegen. Naast eten en quizzen is het 
ook traditie om voor 11.11.11 te dansen in de Koldam. De jeugdraad is 
organisator van het dansevenement, dat net als alle andere acties rond 11 
november tot doel heeft om geld in te zamelen voor de werking van 11.11.11. 
Het jaarthema van de acties was het wereldwijde voedselverlies en 
voedselverspilling. 
 

Inleefreizen Inleefreizen Inleefreizen Inleefreizen jonge dorpsgenotejonge dorpsgenotejonge dorpsgenotejonge dorpsgenotennnn    
De afgelopen jaren hebben 20 dorpsgenoten een bescheiden 
financiële steun gekregen voor een ervaringsreis naar het Zuiden: niet 
voor een luie leunstoelvakantie maar voor een werkstage. Het 
zomernummer van Van Hier Tot Ginder liet een drietal jonge 
Hoeilanders aan het woord. Laurence Mommaerts kwam in mei terug 
van een stage in Rwanda. De studente vroedkunde werkte er onder 
meer in een gezondheidscentrum en in een districtsziekenhuis. 

Hanne Massa vertelde over 
haar reis in 2013 naar Nepal. 
Ze hielp er bij de bouw van 
een medisch centrum. Ook 
deed ze ervaring op met het 
propageren van elementaire persoonlijke zorg: hoe was je je handen en 
poets je je tanden? En Martijn Kayaert vertelde over het bouwkamp 
waaraan hij in het kader van de Damiaanactie ging deelnemen in Congo. 
Wie jongeren uit ons dorp kent met dergelijke plannen kan ze een tip 
geven: neem contact op met de GROS. 

 
 

Theater MaTTaBTheater MaTTaBTheater MaTTaBTheater MaTTaB: lachen voor troost: lachen voor troost: lachen voor troost: lachen voor troost    
Impore is niet alleen een acroniem voor Improving Maternal and Paediatric 
Outcome: the Rwandan Experience (verbeteren moeder- en kindzorg), impore is 
naar verluidt ook een troostwoord dat Rwandese moeders uitspreken naar hun 
lijdende kind. Daar is sponsorgeld voor nodig… 
Ze stonden al op onze shortlist, maar eind 2014 kwam er een ongevraagd aanbod: 
improvisatietheater MaTTaB wilde gratis komen spelen in het GC Felix Sohie. De 
GROS moest zorgen voor publiek, publiciteit, zaal, kaartverkoop, kuisploeg en 
techniek. De raad stemde er mee in dat we het aanbod zouden gebruiken voor de 
organisaties die gekoppeld zijn aan Impore, Chez Marraine (facebook) en 
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Umubano-Bisa. Op 22 december werden onze lachspieren danig op de proef gesteld door de mannen van 
MaTTaB. Een goedgevulde zaal, niet uitverkocht, maar wel een mooie recette: geld voor het bereiken van twee 
millenniumdoelen in dit Afrikaanse land voor 2015. Die doelen zijn: "De sterfte van kinderen <5 jaar moet zeker 
66% lager zijn dan in 1990" en "Moedersterfte moet 75% minder zijn dan in 1990." Weekblad De Serrist plaatste 
een interview dat de GROS hield met vroedvrouw Joke Muyldermans uit Hoeilaart, zij is voor dit project 
verscheidene keren in Rwanda geweest en ook via facebook is reclame gemaakt voor het goede doel. 
 

GGGGast aan tafelast aan tafelast aan tafelast aan tafel: uitwisselen : uitwisselen : uitwisselen : uitwisselen van praktijkervaringenvan praktijkervaringenvan praktijkervaringenvan praktijkervaringen    
De GROS vergaderde 11 keer in lokaal ’t Roth van het GC Felix Sohie. 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 leden die met vaste verenigingsroosters of in een ploegendienst werken niet álle vergaderingen 
te missen. 
 
Sinds 2013 nodigden we actieve dorpsgenoten uit die begaan zijn met het Zuiden. Op onze vergaderagenda 
noemen we ze onze "gast aan tafel'.  Tijdens het eerste half uur van bijna elke GROS-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 denk- en werkwijzen. Het 
contact kan niet in de plaats komen van een subsidieverantwoording op papier, maar de toegevoegde waarde is 
voor beide partijen naar ons idee erg groot. 
 
In 2014 spraken we op deze manier met: 
- 15 januari: Lena Van der Bruggen uit Maleizen. Zij werkt voor de Belgische ngo Geneeskunde voor de Derde 
Wereld, die strijdt voor het recht op gezondheid. Na de succesvolle benefietavond van de Muziekschool APKO 
voor de Filipijnen gaf zij een woordje uitleg over hun werking. 
- 20 februari: met Lydia Hoskens van de Gezinsbond evalueerden we het GROS-Wereldfeest 2013. Dit vond 
plaats op dezelfde dag als de Tweedehandsbeurs van de Gezinsbond. GROS maakte hiervoor ook promotie. Ook 
de Gezinsbond beoordeelde deze herhaalde samenwerking als geslaagd. 
- 20 februari: Els Cuypers muziekdocente, met het projectvoorstel ‘Elk dorp een zingend dorp’ Het idee is om 
zoveel mogelijk mensen in Hoeilaart aan het zingen te krijgen en dat een hele week lang : via ‘pop-ups’op de 
markt, in de supermarkt, in het woonzorgcentrum of in een bedrijf, in de scholen en de crèche. Haar plan is 
verder opgepakt door de Cultuurraad. 
- 18 maart: Stephan Stouffs is als architect al jaren actief in Afrika, voor het kinderdorp Kampala Children's 
Centre. Het wordt volledig geleid door Oegandezen. Hij haalde het kinderkoor Destiny Africa naar Hoeilaart. 
- 16 april: Martijn Kayaert vertrekt in juni 2014 met 7 vrijwilligers naar Congo om via een bouwkamp van de 
Damiaanactie te werken aan de bouw van een gezondheidscentrum. Via onder meer de verkoop van een speciaal 
gebrouwen bier (“Kater Damiaan”) probeert hij sponsorgeld binnen te halen. 
- 20 mei: Chantal Poellaer zamelt kleding en speelgoed in voor straatkinderen. Maandelijks verstuurt zij een 
aantal dozen vol die ginder beheerd worden door de familie van haar schoondochter. Zij wil in december een 
speelpleintje opbouwen in de Filipijnen. Chantal financiert zelf het transport. 
- 19 juni: Els De Greef neemt deel aan een sponsortocht door Oostenrijk voor Artsen Zonder Grenzen voor 
studiebeurzen voor gezondheidswerkers uit Malawi (Afrika). Fietsers betalen hun eigen reis en moeten 
sponsoring aanbrengen. Els gaat geld inzamelen via koekjesverkoop en een spaghetti-avond. 
- 23 september: Luk Cannoodt en Joke Muyldermans van Impore, een project voor moeder- en kindzorg in 
Rwanda. De 'Leuvense Universitaire Medische Ontwikkelingssamenwerking en Solidariteit' zit hier achter en 
ook de Vlaamse Organisatie van Vroedvrouwen. 
- 27 november: het sociale en onderwijsproject Les Cajoutiers, opgestart door Sophie Corynen uit Tervuren. 
Stephan en Lucie Corynen-Deckx, brachten in woord en beeld verslag uit over de stand van zaken van het 
project van hun dochter. 
 
Het is verrassend te merken hoeveel inwoners zich inzetten voor een humanitair belang in het Zuiden. 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 elkaars 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. Door sommigen worden economische catastrofes en oorlogen gepresenteerd als 
onvermijdelijke natuurrampen. Steeds proberen we er bedacht op te zijn dat hulpverlening ook wordt ingezet 
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voor of uitstraling heeft op privédoelen of voor de bestrijding of verbreiding van een geloof of ideologie. Hulp is 
niet waardevrij: belangrijk is nochtans om zo open mogelijk te zijn over die waarden. 
 
 
Evaluatie werking adviesraden 
 

In 2013 is een 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. Sommige raden produceren 
louter adviezen, andere vervullen voor gemeentebestuurders een rol als klankbord voor het 
toetsen van plannen of voor het vervangen van inspraak, andere raden vervullen een rol als 
meldpunt voor klachten, ze kunnen een subsidiërende of sensibiliserende functie hebben en weer 

andere raden hebben een beheersfunctie. Een rol die bijna alle raden vervullen is coördinatie van initiatieven 
vertegenwoordiging van het verenigingsleven en onderling overleg. 
 
De wakkere Burger heeft er op verzoek van het CBS één rol uitgelicht: het geven van advies. Met behulp van 
een nieuw format/model moet daar met ingang van 2015 meer lijn in komen. 
 

BibliotheekwerkBibliotheekwerkBibliotheekwerkBibliotheekwerk    
De Bib heeft op kosten van de GROS 40 nieuwe boeken en 10 nieuwe 
dvd's kunnen toevoegen aan haar collectie. Momenteel telt deze 767 titels 
van informatieve boeken, waar gebeurde verhalen, documentaires, 
getuigenissen en romans die zich afspelen in de derde wereld. Deze media 
zijn herkenbaar aan het GROS-logo en terug te vinden via dit trefwoord in 
de catalogus en in de speciale display. 
Deze media zijn er in het werkingsjaar 995 keer ontleend. Zie het 
grafiekje hierna voor een terugblik. Het aantal ‘GROS-uitleningen’ stijgt 
nog steeds, dank zij het groeiende aanbod en de betere 
presentatiemogelijkheden in de Bib. En hopelijk hebben andere GROS-activiteiten hier aan bijgedragen. 
 

In het kader van de Voorleesweek en 50 jaar 
migratie kwam Rachida Lamrabet op 19 
november naar de Bib om voor te lezen uit eigen 
werk en om in dialoog te gaan met het publiek over 
wat migratie voor haar betekent. De geëngageerde 
Vlaamse schrijfster van Marokkaanse origine 
debuteerde in 2007 met Vrouwland, een verhaal over 

jonge mensen die dromen over een beter leven. Hiermee won ze de 
Debuutprijs. Behalve auteur is ze ook juriste voor het Centrum voor 
Gelijkheid van Kansen en Racismebestrijding. Ze schrijft pakkende 
verhalen over gewone mensen die elke dag opnieuw de spanning ervaren 
tussen hun ‘gekleurde’ achtergrond en de ‘witte’ wereld waarin ze leven. 
Haar lezing was een samenwerking tussen het Streekgericht 
bibliotheekbeleid Vlaams-Brabant, het Provinciaal Integratiecentrum, de Bib en de GROS. Haar voordracht 
weekte bij de 30 aanwezigen een boeiende discussie los over de integratieproblematiek in onze omgeving: hoe 
groot zijn de problemen, waar is het fout gegaan, wie is verantwoordelijk…? 

  
GROS-
collectie  

aantal 
boeken 

aantal 
ontleningen 

2008 536 646 
2009 461 840 
2010 595 878 
2011 642 824 
2012 706 931 
2013 703 968 
2014 767 995 
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FFFFinancieel verslag 2014inancieel verslag 2014inancieel verslag 2014inancieel verslag 2014    

 
beginsaldo op 1 januari 2014      12.218,68 
ontvangen toelagen van het gemeentebestuur in 2014   80.580,00 
totaal beginsaldo en inkomsten      92.798,68 
totaal uitgaven        76.359,41 
eindsaldo op 31 december 2014      16.439,27 
 
Algemene werkingskosten           518,40    (0,68%) 
 
nieuwsbrief Van Hier Tot Ginder 
-druk en distributie via De Serrist 3.491,59  
-terugbetaald door WW      837,00  
         2.654,59 
sensibilisering scholen          667,10 
aperitiefconcert APKO t.v.v. Filipijnen 
-onkosten    4.775,14  
-opbrengst toog + tickets   3.381,50  
         1.393,64 
boeken en dvd's voor de bib      1.078,38 
Meifeesten        3.065,00 
ervaringsreizen jongeren       1.000,00 
Hoeilaart fairtradegemeente      1.540,21 
campagne Broederlijk Delen         863,85 
campagne 11.11.11       3.584,57 
 
Wereldfeest GROS 
-onkosten    4.865,29  
-opbrengst toog2       913,91  
-bijdrage Interrand i.v.m. Repair Café    308,54  
         3.942,84 
Wereldwinkel      24.174,00 
Music for Life          1.651,83 
totaal sensibilisering          45.616,01   (59,7%) 
         
Impore - Rwanda        3.500,00 
Broederlijk Delen       3.500,00 
Wereldsolidariteit       2.000,00 
Martin de Kegelfonds       4.000,00 
11.11.11       10.000,00 
Les Cajoutiers        1.200,00 
Destiny Africa           950,00 
schoolproject Congo via OKRA           75,00 
Sporters voor Artsen Zonder Grenzen     1.000,00 
G3W         1.000,00 
Totaal partnersteun         27.225,00  (35,7%) 
 
Centraal-Afrikaanse Republiek     750,00 
Soedan        750,00  
Gaza        750,00  
Strijd tegen ebola       750,00  
Totaal noodhulp         3.000,00   (3,9%) 
 
Totaal uitgaven        76.359,41   (100%) 

                                           
2 Opbrengst toog van 'Hoeilaart Zomert €192,06 is bij Wereldfeest opgeteld. 


