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Ontbossing, misoogsten, watersnood, orkanen, droogte, leeggeviste zeeën, verschuiving van het leefgebied van 
de malariamug… De oorzaken van dit en ander klimaatonheil liggen merendeels bij het Noorden. Het zijn 
burgers in het Zuiden die als eersten de gevolgen ondervinden. 
 
De VN-millennium- en de klimaatdoelstellingen zijn herijkt. Met ons GROS-Wereldfeest 2015 haakten we hier op 
in. Dat gelijke rechten ook gelijke kansen opleveren is een te lang volgehouden drogreden gebleken. Ttalent en 
inzet bepalen evenmin de toekomst van een kind: het is vrijwel uitsluitend de plaats van zijn of haar wieg.  
 
Het gaat goed met de vaccinatieprogramma's en met het meisjesonderwijs. En de wereldwijde armoede nam af, 
vooral dankzij China. Onder de Sahara tiert de extreme armoede nog welig, moeder- en kindersterfte zijn er nog 
steeds vermijdbaar hoog. Je zal maar moeten rondkomen van € 1,12 per dag: het bedrag dat wij neertellen voor 
twee wegwerpluiers... De jonge moeder op de foto moet ‘t zelfs met minder doen. Redenen genoeg voor de GROS 
om door te gaan met onze sensibiliseringsmissie. Dit verslag schetst een beeld van onze activiteiten in 2015. 
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Dromen, woorden, daden 
De GROS is sinds 4 juni 2002 een adviesraad. We rapporteren dus nu over ons 13e werkingsjaar waarin we elke 
maand, uitgezonderd juli, plenair vergaderden. De overige bijeenkomsten betroffen het voorbereiden van 
vergaderingen, redactiebijeenkomsten voor onze nieuwsbrief, bijeenkomsten rond evenementen, representatieve 
activiteiten en overleggen met de gemeente en met andere adviesraden. Dit verslag gaat over de vraag wat we 
hebben gedaan met onze verantwoordelijkheden en werkingsmiddelen. De grijze tekstkaders hieronder zijn 
identiek aan eerdere verslagen: onze missie en visie bleven onveranderd. We vragen u via dit werkingsverslag 
om voortzetting van het vertrouwen dat we mochten ervaren. 
 
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. 

Meerjarenbeleid 
De gemeenteraad van Hoeilaart trekt 0,7% van zijn uitgaven1 uit 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. We zijn er fier op dat Hoeilaart dit doet en we hopen dat andere gemeenten 
er een voorbeeld aan nemen. De dotatie aan de GROS komt neer op een budget 
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 is dan 
ook een officieel erkende gemeentelijke taak. 
 
Het diagram op pagina 3 geeft de gewenste verdeling weer zoals deze 13 jaar geleden is bedacht. De GROS 
voert een interne discussie 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 het uitgangspunt. Mochten we tot de 
conclusie komen dat deze regels moeten worden geactualiseerd, dan zullen we daarover uiteraard een advies 
uitbrengen. We staan open voor kritiek 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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sensibiliseringvia Wereldwinkel
projecten rond vorming, sensibilisering,duurzame ontwikkeling en partnersteun

 Taartdiagram met de gewenste situatie, de feitelijke bestedingen vindt u achterin. 

Fragment 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 GROS 
 Rein van Gisteren G3W (Geneeskunde voor 

de Derde Wereld) 
voorzitter 

 Anita Vanthillo 11.11.11 ondervoorzitter  
 Beatrijs Dhont gemeente Hoeilaart secretaris*) 
 Sandra Vandebroek 11.11.11     penningmeester 
 Els Uytterhoeven gemeente Hoeilaart raadslid/schepen*) 
 Frank Boel Oxfam-Wereldwinkel lid 
 Maryleen Bockstal Broederlijk Delen lid 
 Marie-Paule Bockstal onafhankelijk adviseur*) 
 Carmen De Rudder onafhankelijk lid 
 Elke Van Thielen 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. Het 
schepencollege vindt dat slechts één mandataris (c.q.gemeenteraadslid/schepen van ontwikkelingssamenwerking) qualitate qua een vaste 
uitnodiging voor de GROS-vergaderingen mag ontvangen. De GROS-adviseurs die ook in de OCMW-raad zetelen zouden van deze faciliteit 
moeten worden uitgesloten en slechts mogen worden uitgenodigd indien en voor zover de GROS aanspraak maakt op hun specifieke 
deskundigheid. De discussie over dit onderwerp wordt in 2016 voortgezet. Voor Els Uytterhoeven was 2015 het laatste jaar. Haar 
bevoegdheid  is vanaf 2016 overgenomen door de nieuwe schepen Annelies Vanderlinden. 
 
Bij elke persoon staat vanuit welke achtergrond hij of zij actief is. Er staat 'onafhankelijk' als zij geen specifieke binding hebben met een 
organisatie voor ontwikkelingssamenwerking. Elke Van Thielen werd lid van de GROS na haar verhuizing naar Hoeilaart. Rein van Gisteren 
werd in 2015 lid van de Algemene Vergadering van G3W en trad op 6 oktober 2015 in tijdelijke dienst bij deze landelijke ngo. Voor Els 
Uytterhoeven was 2015 het laatste jaar in verband met een wisseling van verantwoordelijkheden in haar bestuurlijke portefeuille.  
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De tijd loopt 
De GROS was aan de beurt om 
op 4 januari te spreken op de 
drukke receptie van de lokale 
adviesraden. Het was geen 
speech met louter kommer en 
kwel. 2015 zou het jaar worden 
van de 8 VN-
millenniumdoelstellingen, want 
in het najaar werden deze herijkt 
tot de 17 duurzame 

ontwikkelingsdoelstellingen: geen vrijblijvende zaak en niet beperkt tot ontwikkelingslanden, maar een opgave 
voor Noord en Zuid om de wereld beter te maken: duurzamer, gezonder, gelijkwaardiger, eerlijker en 
toekomstbestendiger. 
 
Enkele flarden uit de drieminutentoespraak van GROS-voorzitter Rein van Gisteren. "Onze regeringsleiders 
deden ooit acht beloftes: over armoede, onderwijs, emancipatie, moeder- en kindersterfte, infectieziektes, 
duurzaamheid, eerlijke handel en schuldhulp. De kindersterfte is sinds 1990 gehalveerd, evenals de armoede en 
het aantal mensen zonder schoon drinkwater. Eén op de tien mensen heeft nu nog geen veilig drinkwater. In veel 
sloppenwijken zijn de leefomstandigheden verbeterd. 

 
Toch is er alle reden om door te gaan want de 
verschillen tussen arm en rijk worden niet kleiner. De 
85 rijksten bezitten samen evenveel als de 3,5 miljard 
armsten. Er is dus voldoende voor iedereen. 
 

Hoeilaart beloofde het budget voor 
ontwikkelingssamenwerking te handhaven op 0,7% van de uitgaven. Onze op dit punt unanieme gemeenteraad is 
in Vlaanderen een witte raaf. De federale regering kan daar wat van leren, zij heeft immers haar budget 
verlaagd naar een schamele 0,5%. 
Wat betreft snijden in de uitgaven 
voor ontwikkelingshulp behoort 
België nu tot de Europese top. Alleen 
de Grieken overtreffen ons. Met de 
VN-vertegenwoordiging in België 
zeggen de organisaties in de GROS: 
verleg het perspectief van het geven 
van hulp aan behoeftigen naar het 
kunnen uitoefenen van rechten. Waar 
't om draait is dat iedereen leert zijn 
of haar eigen lot in handen te nemen. 
Vervang bemoeizorg door 
gelijkberechtiging." 
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Toast literair 
Op 18 januari werkte de GROS mee aan een 
zondagvoormiddagactiviteit van de Bib en 
het Davidsfonds. Link naar een foto-filmpje, 
1 minuut. 
We maakten voor de bijeenkomst een 
speciale GROS-millenniumpuzzel die lezers 
van streekweekblad De Serrist konden 
invullen om mee te dingen naar een boek 
over ontwikkelingssamenwerking. De 
woordzoeker bevatte allerlei idioom over de 
wereldwijde VN-millenniumdoelstellingen 
en over de wereld in ons eigen dorp. 

25 jaar ontwikkelingssamenwerking 
De Belgische ontwikkelingssamenwerking verjaarde in 2015. Rond 1950 kwam zij op als overheidstaak. Wie 65 
is gaat stoppen. Behalve dan Jan Pronk, hij was onder meer adjunct- baas van de VN-instelling UNCTAD. Op 
zaterdag 31 januari sprak hij bij 11.11.11 in Brussel over internationale verhoudingen. De GROS was er bij. 
Veel ontwikkelingshulp bevestigt de status quo alleen maar, zei hij. Er zijn volgens hem dan ook heel wat 

redenen om te stoppen met de huidige manier van 'samenwerking'. Daarin zijn handel en 
markt centraal komen te staan, ze brengen niet de oplossing. 
 
Ontwikkelingshulp is - nog steeds aldus Pronk - niet meer van deze tijd. Tenminste, als je 
deze louter presenteert als onderdeel van economische groei. In haar beginjaren ging 
ontwikkelingssamenwerking om het loslaten van neokoloniale verhoudingen. Niet dus om 
puur economisch gewin, maar om het (be-)vestigen van mensenrechten. Ontplooiing en 
bevrijding van onderdrukking waren ooit de kerndoelen. En daar zou het voor Pronk nog 
steeds om moeten gaan. Veel ontwikkelingslanden zijn weliswaar gedekoloniseerd, maar 
alleen staatkundig: de economische machtsverhoudingen bleven. Ontwikkelingshulp zou 

men volgens Pronk ook kunnen - en eigenlijk moeten - definiëren als een correctie op het falen van markt en 
macht, als een soort van belasting die wij rijken betalen op ongelijkheid waar armen onder lijden. Kritiek op 
ngo's is terecht als zij niet veel meer doen dan het bestendigen van ongelijke verhoudingen. Maar dit debat mag 
niet tot gevolg hebben dat kritiek op het  functioneren van regeringen en bedrijven achterwege blijft. Neem 
Libië, zegt Pronk. Door het westerse ingrijpen is de mensenrechtensituatie daar nu erger dan onder Kadhafi. 
Bescherming van de bevolking (in VN-taal: the responsability to protect) had het hoofddoel moeten zijn van het 
ingrijpen door vreemde mogendheden. 
 
De negen adviezen van Pronk om het jaar mee te beginnen: 
1. Ga door met armoedebestrijding. Met het halveren van armoede is de gemakkelijkste helft gedaan. De tweede 
helft zal moeilijker zijn. De kloof arm-rijk is immers vergroot. 
2. Versterk de internationale rechtsorde, verleg de macht niet nog verder naar de grote bedrijven. Verander de 
positie van het IMF. Volg het TTIP want dit beschermt slechts investeerders, niet burgers. 
3. Belast de internationale vermogens. Leer van Piketty's studie over ongelijkheid. 
4. Leg bindende afspraken vast over broeikasgassen. Laat die nooit over aan de markt noch aan vrijgevigheid. 
5. Bevorder toenadering oost-west: VS - China en EU - Rusland. 
6. Zet in op conflictpreventie-escalatie. 
7. Bouw een noodhulpcapaciteit op: noodhulp is structureel geworden door ongelijkheid, klimaatproblematiek, 
landbouwpolitiek. 
8. Ga met het internationale maatschappelijke middenveld een dialoog aan over milieu, klimaat, vrede en sociale 
zekerheid. Ontwikkelingshulp van 0,7% is maar een schijntje. 
9. Wees geloofwaardig in eigen land, met name bij duurzaamheid, vluchtelingenopvang. Werk Europees samen. 
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Beleidstoelichting 2015 
Het college van burgemeester en schepenen hield op 5 februari een 
overlegvergadering met de adviesraden. Elk collegelid lichtte de 
belangrijke beleidsprioriteiten van het reeds begonnen begrotingsjaar toe. 
Een afvaardiging van GROS was erbij aanwezig. Wat 
ontwikkelingssamenwerking betreft is door het college gezegd: 
- Sensibiliseringsopdracht van GROS is zeer belangrijk. 
- Hoeilaart Fairtradegemeente: titel moet zeker behouden blijven. 
- Zelfonderzoek van GROS i.v.m. toekenning subsidies wordt 

ten zeerste gewaardeerd. 
 

Enkele opmerkingen bij deze bijeenkomst: positief, zo’n infoavond. (Het voorstel om deze te organiseren was 
trouwens van de GROS afkomstig tijdens een interradenoverleg in 2014.) Er was evenwel geen interactie, 
discussie of inspraak. De gekozen zaal is ongeschikt voor een egalitaire dialoog. Niet alle beleidsdomeinen 
kwamen aan bod. Dit is gedeeltelijk te verklaren door het feit dat niet voor alle domeinen een adviesraad bestaat. 
De organisatie van de bijeenkomst moet geëvalueerd worden op een interradenoverleg. Op 19 november vond 
opnieuw een soortgelijke avond plaats voor de begroting 2016 en later. (De evaluatie door het interradenoverleg 
had toen nog niet plaatsgevonden.) 
Wat betreft ontwikkelingssamenwerking heeft het college de volgende beleidsprioriteiten geformuleerd : 
- fair trade nieuw leven inblazen 
- fairtrade-trekkersgroep uitbreiden 
- een stedenband met het Zuiden uitwerken 
- de 0,7 % blijft behouden 
- aandacht voor burgemeestersconvenant (klimaat) 

Ontbijtfilm Jeugdraad 
De Jeugdraad organiseerde op zondag 8 februari een ontbijtfilm voor kinderen. "How to train your dragon?" is 
bekeken door 150 kinderen. De opbrengst ging naar Les Cajoutiers in Senegal, een vierdepijlerproject met roots 
in Tervuren en Hoeilaart. De winst bedroeg € 300. “De jeugdverenigingen waren enthousiast ../.. Het project is 
dus zeker voor herhaling vatbaar” lazen we in de notulen van de Jeugdraad. En aldus geschiedde, want op 27 

december volgde een reprise waar GROS en 
Jeugdraad nauw samenwerkten (zie 
verderop in dit verslag). Op 1 april namen 
Stefan en Lucie Corijnen tijdens een 
vergadering van de Jeugdraad in 
Jeugdcentrum Koldam de opbrengst in 
ontvangst. (foto Jan Van Assche). 
 
 

  
 
 
 
  
 
 

Broederlijk Delen 
De campagne van Broederlijk 
Delen ging bij verschillende acties 
in februari en maart over de 
landbouw in Peru. Boer Marco trad 
op als voorbeeldfiguur die samen 
met zijn landgenoten succesvol 
strijdt tegen het watertekort maar 
geconfronteerd wordt met nieuwe 
tegenstanders: grote 
mijnbouwbedrijven die hun 
drinkwater vergiftigen. 
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De geldinzameling om 
acties van boeren zoals 
Marco te steunen, leverde 
in totaal bijna € 1.000 op. 
De traditionele koffiestop 
was er een onderdeel van 
(een actie op de markt, op 
school en in de bib), net 
als de solidaire maaltijd 

die plaatsvond in de Sint Clemensschool en het Repair Café van 21 februari, want 
de opbrengst daarvan ging ook naar BD. Op de foto links (van Hoeilander.be) de 
vrijwilligers die de bijna 120 gasten een heerlijke maaltijd hebben voorgeschoteld. 

Chez Marraine 
In maart kregen we nieuws over het mede door Hoeilaart 
bekostigde opvangtehuis Chez Marraine in Rwanda: de € 3.000 
die eind 2014 lokaal is ingezameld in het kader van Music for 
Life werd vrijgegeven door de Koning Boudewijnstichting. Deze 
maand is er ook een vierde kindje opgenomen in het 
opvangtehuis. Voor de twee eerste (even oud) heeft men een 
pleeggezin gevonden in Rwanda. 
Laurence Mommaerts uit Hoeilaart 
was toen opnieuw in Rwanda. Ze 
heeft het er druk met opleiding van 

personeel en met werk in het ziekenhuis, maar heeft toch tijd gevonden om even 
het opvangtehuis te bezoeken. Dit project is via een openbare groep te volgen via 
facebook: “Opvangtehuis 'Chez Marraine' - Rwanda”. GROS besliste in september 
om € 3.500 partnersteun te verlenen om de tweede nieuwbouw zo vlug mogelijk af 
te werken. Op de foto: voorbereidend werk voor het dak van het opvangtehuis dat er in oktober 2015 op ging. 

Schoneklerencampagne 
Het OCMW-Hoeilaart meldde in april bezig te zijn met het opmaken van het bestek voor de aanschaf van 
nieuwe werkkledij van zijn personeel van het woonzorgcentrum (werd tot dan gehuurd). Wat kun je op dit vlak 
eisen van leveranciers en vooral, hoe formuleer je die eis in je offerteaanvraag? De GROS adviseerde het 
OCMW met plezier want hij ziet graag dat leveranciers en kledingbedrijven respect zouden tonen voor de 
arbeidsomstandigheden waaronder textiel wordt geproduceerd. Leveranciers die zich niets aantrekken van de 
werkomstandigheden in kledingateliers en garenspinnerijen: ze kijken vaak alleen naar de inkoopprijs. Dat soort 
leveranciers moeten buiten de deur gehouden kunnen worden. Via internet en mail hebben we research gedaan 
voor het OCMW over de mogelijkheden om dat in een offerteaanvraag te regelen. Het laagste ambitieniveau is 
aan de leveranciers een verklaring op eer te vragen dat ze unfaire handelspraktijken afwijzen. Een hoger 
ambitieniveau is dit ook contractueel en controleerbaar af te dwingen. 
Zo zijn er fundamentele arbeidsnormen van de internationale arbeidsorganisatie ILO en universele 
mensenrechten die in de textielindustrie zouden moeten worden nageleefd, ginder, en door afnemers hier. 

 vrijheid van vereniging 
 recht op collectieve onderhandelingen 
 geen dwangarbeid 
 geen discriminatie 
 de geleidelijke uitbanning van kinderarbeid 
 het verbod op de ergste vormen van kinderarbeid 
 leefbare lonen 
 verbod op buitensporige werkuren 
 behoorlijke arbeidsomstandigheden 
 een wettelijke arbeidsstatuut 
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Groenten uit eigen streek, fair en vers 
De groenten uit de door 3W-
Plus en door vrijwilligers 
beheerde gemeentelijke serres 
op de Kelleveldsite werden in 
het voorjaar opnieuw 
verkocht via de 
Wereldwinkel. Bij wijze van 
experiment konden inwoners 
van Hoeilaart ook zelf 
groenten plukken in deze 
serres via een telefonische 

afspraak met een van de vrijwilligers. Op bescheiden schaal is van deze mogelijkheid gebruik gemaakt: het 
project zien we als een zinvolle voorbeeldbijdrage aan de doelstelling om de consumptie van lokaal geteelde 
gewassen te bevorderen. Qua volumes zet het amper zoden aan de dijk, maar de sensibiliserende waarde ervan 
telt des te meer. 

Noodhulp 
Zware aardbevingen in het bergachtige Nepal op 25 april en 12 mei hebben een half 
miljoen woningen vernield en het leven gekost aan bijna 8.800 mensen. De GROS 
droeg met een bedrag van € 1.500 bij aan het verlichten van de noden in dit 
Aziatische land. Zes grote humanitaire organisaties bundelen hun krachten in het 
'consortium 12-12 waar dit geld naartoe ging': Oxfam, Caritas, Handicap 
International, Dokters van de Wereld, Plan en Unicef. Via een berichtje in De Serrist 
riep de GROS de inwoners van Hoeilaart op zich aan te sluiten bij de hulpactie en een 
gift over te maken. Er is behoefte aan geld voor hulpmiddelen en voor het 
puinruimen. Later in 2015 verleende de GROS ook noodhulp aan Unicef : € 750 
voor de vergeten mazelenepidemie in de DR Congo en € 1.500 voor de VN-
vluchtelingenorganisatie UNHCR. 

Een Ecofair tijdens de Meifeesten 
De Milieuraad en de GROS organiseerden samen op 10 mei in 
de tentjes in het Ruusbroecpark een gezellige en lentefrisse 
EcoFair met kraampjes en activiteiten over energie, eerlijk 
bankieren, natuur & milieu, schone kleren, afval, 
ontwikkelingssamenwerking, Cubaanse ritmes en 
fairtradeproducten. Diverse verenigingen werkten mee zoals 
Wereldwinkel, 3Wplus, Martin De Kegelfonds, Les Cajoutiers, 
Natuurpunt, Schone Klerencampagne, NewB en Samen Voor.  
 
De GROS bekostigde het optreden van Pucho Diaz Band met 
Cubaanse muziek. Relatie met Hoeilaart: de cover van Pucho’s 

laatste cd toont allerlei serristenmaterialen. Het percussiewerk was van dorpsgenoot Peter Schneider. Het was 
een geweldig mooi verzorgd optreden. Maar we besloten om aan de traditie om de muziek op de meifeesten  te 
‘sponsoren’ een (voorlopig?) einde te maken. We gaan op zoek naar optredens waarbij de link met de taak van 
de GROS zichtbaarder is voor het publiek. Die optredens zijn alleen met kaarslicht te vinden…. Nadien legden 
we de eerste contacten met 11.11.11 en met LaboVZW met de vraag of er voor ons soort sensibiliseringswerk in 
park en op straat en plein programma’s ontwikkeld zijn (of kunnen worden). Tot dusver nog zonder resultaat. 
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De GROS had voor de 
Meifeesten een 
memoryspel rond de 
schoneklerencampagne 
gemaakt en iedereen kon 
aan een waslijn een 
persoonlijke wens 
ophangen rond eerlijk 
geproduceerde kleding. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vorming en overleg 
Onze voorzitter is 22 juni naar een infodag in Gent geweest over effectief gedrag veranderen met het ‘7E-
model’. Het daar gepresenteerde boek (met een voorwoord van de Vlaamse minister-president) bevat een 
stappenplan en strategiemodel om veranderingsoperaties effectiever en efficiënter te doen verlopen. Geen 
revolutionair model, maar wel een handige beslishulp om na te gaan of je campagnedoelstellingen en actieplan 
wel goed zijn doordacht. Op deze website heeft hij een artikel gewijd aan de studiedag. De verworven kennis 
kon worden gebruikt om een advies uit 2011 van de GROS verder te onderbouwen om vaker ecobekers te 
gebruiken bij dorpsevenementen. 
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Het Nieuwsblad over fair trade 
Op 26 juni verscheen een artikel in Het Nieuwsblad over fairtrade in onze gemeente. “Hoeilaart mag de titel van 
fairtradegemeente gelukkig nog steeds voeren”. Met daarin een gesprek met GROS-voorzitter Rein van Gisteren 
over het faciliteren van vrije keuzes. Het is terug te lezen via http://m.nieuwsblad.be/cnt/blmva_01749488. 
 
De belangrijkste passage:  'Hoeilaart mag de titel van fairtradegemeente gelukkig nog steeds voeren. Ja, we 
voldoen sinds 2011 formeel aan de regels. Maar onze geloofwaardigheid loopt gevaar. De GROS stelde vast dat 
de beloofde 'intensivering' van de gemeentelijke inspanningen uitblijft: op recepties en bij dorpsevenementen 
bieden we onze inwoners vaak geen vrije keuze en staan er alleen triviale dranken op het dienblad, je kúnt dan 
niet eens voor fairtrade kiezen. Dat komt omdat sponsors, contracten, gewoonten of onnadenkendheid dat 
verhinderen en omdat het veranderen van die praktijk geen prioriteit krijgt. Gevestigde belangen van grote 
brouwers en koffiebranders spelen ook een rol: zij dicteren het marktaanbod in veel cafés en kantines. Uitbaters 
die zouden willen inspelen op de marktvraag mogen dan op grond van een contract geen fairtradeproduct 
aanbieden'. Van Gisteren: 'Ik ben in april naar de vergadering van het college van burgemeester en schepenen 
geweest voor overleg. Ik heb daar betoogd dat we als GROS graag zien dat de consument in vrijheid een 
bewuste keuze moet kunnen maken. "Bevorderen van fairtrade" houdt in dat je als gemeente de marktvraag 
prikkelt en met trots uitdraagt dat we ons bekommeren om eerlijke handelspraktijken met het Zuiden. In een 
fairtradegemeente laten we fairtrade niet buiten het assortiment maar zorgen we zelfs voor een 
voorkeursbehandeling. Bij evenementen tonen we niet alleen trots via het (door de GROS gesponsorde) T-shirtje 
dat we een fairtradegemeente zijn. Welnee, er staat bijvoorbeeld ook een fair pintje of een faire cola naast de 
wijn, het fruitsap of de koffie en de thee: vóóraan op het dienblad dat ze u presenteren. Dat is nu niet zo'. 

Hoeilaart zomert 
Op zondag 5 juli organiseerde de Cultuurraad met 
de GROS een optreden van Compro Oro. Deze 
groep bracht een ode aan de Afro-Cubaanse muziek, 
die de zinnen beroert en die dansbaar is. Plaats van 
afspraak was het GC Felix Sohie. Het voorpleintje is 
een prachtige locatie voor zo’n 
zondagvoormiddagconcert omdat de backstage-
ingang van de grote zaal in een handomdraai om te 
toveren is tot een buitenpodium. 
 
 
  

Deelname Cultuurmarkt 
De GROS heeft een 
infostand bemand 
tijdens de 
Cultuurmarkt op 29 
augustus in het GC 
Felix Sohie. De faire 
feestkoffer is daar 
voorgesteld. Door 
aan je gasten 
fairtradeproducten te 
presenteren, laat je 
ook zien dat jij 
eerlijke handel 
bevordert. Wie bij 
de Wereldwinkel 
fairtradeproducten bestelt voor zijn of haar feestje kan de faire feestkoffer met ‘feestgereedschap’ gratis 
ontlenen. (foto: Michel Picone.)  



 11  

Fototentoonstelling Frank Nicolai 
Tussen 18 september en 4 oktober was er in het GC Felix Sohie een fototentoonstelling 
in het kader van ‘150 Zoete Zomers’. Enkele van de foto’s waren alleen buiten te 
bekijken op het parcours. Frank brengt serres in beeld, zoals je ze nog niet hebt bekeken 
of gezien. De tentoonstelling was eerder in Tervuren en Overijse, voor Hoeilaart heeft hij 
de tentoonstelling aangevuld met foto’s van Hoeilaartse serres. Een aantal foto’s konden 
worden verkocht ten voordele van ‘Mutoto’, een project voor opvang en begeleiding van 
straatkinderen in Lumumbashi en waarvam de jonge Duisburgse serrist (De Voarenberg) 
en vicedruivenambassadeur, Jeroen Vandenbussche, de enthousiaste trekker is. 
 

Sociale Bescherming 
Hoeilaart was ook actief voor de nationale 
campagne Sociale Bescherming. Ze wordt niet 
alleen gedragen door de bekende ngo's, maar ook 
door vakbonden en mutualiteiten. 
 
Nergens is die samenwerking zó breed als in België, 
verklaarde een vertegenwoordiger van de 
internationale arbeidsorganisatie ILO bij de aftrap 
van de campagne die we op 3 oktober bijwoonden 
in de AB te Brussel. 
 

 
In 2015 haalde 11.11.11 zo’n 40.000 steunbetuigingen op, geen handtekeningen, maar 
fotografische 'statements'. We hebben zelf ook tientallen foto's gemaakt bij de Hoeilaartse Cultuurmarkt en 
tijdens de 11.11.11-brunch. Ook onze schepen Els Uytterhoeven steunde de campagne door zich op de stand van 
de GROS op de Cultuurmarkt te laten fotograferen met de 'pleister' van 11.11.11: “Sociale bescherming voor 
iedereen”. 
 

 
Wereldfeest: jaarthema “Moeder- & kindersterfte” 
Op 10 oktober was er weer een heleboel te doen 
in het GC Felix Sohie, een GROS-markt met 
kraampjes en standjes van 
derdewereldorganisaties, van fairtradehandelaars 
en over duurzame producten voor babyverzorging. 
Ook was er informatie over het Huis van het Kind 
Druivenstreek, over de gemeentelijke subsidie 
voor de aanschaf van herbruikbare luiers en over 
het experiment met de faire feestkoffer. Buiten het 
gebouw stond als blikvanger een container die de 
hoeveelheid luierafval symboliseert die de er op 
afgebeelde zeven Hoeilaartse kinderen 
‘produceren’. 
 
Lieve Blancquaert kwam ‘s avonds vertellen over haar succesvolle tv- en boekproject Birth Day. Lieve volgde 
met haar camera in veertien uiteenlopende culturen en gemeenschappen de geboorte van nieuwe wereldburgers: 
bij arm en bij rijk, hier en ginder. Dat leverde contrastrijke beelden op. Daarna gaven drie speciale gasten hun 
commentaar: tv-presentator Kris Smet interviewde Lien Mertens van Geneeskunde voor de Derde Wereld. Zij 
werkte als arts in opleiding in de Filipijnen. Joke Muyldermans, vroedvrouw in Hoeilaart is betrokken bij de 
opvang van pasgeborenen in Rwanda. Derde gast was vroedvrouw Sylvia De Ryck, zij werkt vanuit het UZ-
Leuven. Ze begeleidt jonge moeders in kwetsbare situaties. Kris’ gesprek met de vrouwen ging over  sociale 
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bescherming en over de duurzame ontwikkelingsdoelen van de VN. De infoavond werd afgesloten met een 
drankje, met muziek in de Cafetaria en met een signeersessie door Lieve Blancquaert. Kris Smet verkocht 
poppetjes ten bate van een Congolees vrouwenproject waar zijzelf en Walter Zinzen zich sterk voor inzetten. 
 

  

 
Week van de Fair Trade 
N.a.v. de nationale week van de Fair Trade is onder begeleiding van drie vrijwilligers namens de GROS samen 
met de bezoekers van het dagverzorgingscentrum De Wijnstok op 14 oktober een middagmaaltijd klaargemaakt 
met fairtradeproducten. Dat was een succes dat voor de bezoekers en organisatoren naar meer smaakte. 

Beeldjes maken herdenking WO-I 
De GROS was via diverse leden betrokken bij het succesvolle project 
om de Groote Oorlog ook lokaal te herdenken. Dat gebeurde door 
vele kinderen en volwassenen beeldjes te laten maken van klei. De 
openingsavond van CWxRM/Hoeilaart was op 16 oktober. Het 
Brusselse Centre for Children in Vulnerable Situations was één van 
de goede doelen waar de actieopbrengst naar toe zou gaan. De GROS 
besloot om dit 
centrum € 2.000 te 
schenken voor zijn 
hulpverleningswerk. 
In 2012 verzorgde 
dit centrum op de 
zolder van de 
kasteelhoeve een 
informatie- en 
theateravond, 

gespeeld door jongeren die getroffen zijn door het gewapende 
geweld in hun thuisland Colombia. 
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Vorming en overleg 
Op 26 oktober nam de GROS in het provinciehuis te Leuven deel aan een bijeenkomst waar 11.11.11., Vlaams-
Brabant en de organisatie achter Fairtradegemeenten hun ondersteuningsaanbod aan gemeentelijke GROS-sen 
uit de regio presenteerden. Tijdens het tweede deel van het programma bespraken we de vragen en problemen 
rond de uitvoering en handhaving van het fairtradebeleid door gemeenteraden en schepencolleges. 

11.11.11 
Het begrip sociale ‘beweging’ 
kreeg in 2015 een bijzondere 
invulling. De legendarische 
11.11.11-quiz betekent uiteraard 
hersengymnastiek voor een 
uitverkochte zaal. Maar er was ook 
een ‘Beweeg mee”-actie voor de 
kids en een Afterworkparty. (volg 
deze link voor een apart verslag en 
de foto’s). En voor de tweede keer 

op rij werd er een zondagse brunch gehouden. Het jaarthema Sociale Bescherming zal ook in 2016 nog 
doorlopen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

Repair Café 
In 2014 werd het eerste Repair Café gekoppeld aan het GROS-Wereldfeest, aan de tweedehandsbeurs van de 
Gezinsbond en aan de Verwendag van de Bib. Deze succesformule is in oktober voortgezet. De som van deze 
vier evenementjes genereert een belangstelling en een publieksmix waar iedere deelorganisatie zelf niet voor had 
kunnen zorgen. Bezoekers die eigenlijk alleen voor één evenement kwamen, bezochten en passant ook andere 
activiteiten. 
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Op 4 december leidde het Repair Café opnieuw tot een spin off: de opbrengst werd overhandigd aan de vzw 
Martin De Kegel, een van de GROS-organisaties die met zorg-, welzijns- en onderwijsprojecten actief is in Sri 
Lanka. In zaal Molenberg troffen de reparateurs elkaar om na te praten over hun succesvolle milieuactiviteit. 

Straatnaamgeving 
Op 16 december discussieerden we binnen de GROS voor een tweede maal over het idee om het pleintje voor 
de hoofdingang van het GC Felix Sohie te vernoemen naar een persoon die een eminente symboolfunctie vervult 
in de betrekkingen tussen ons land en Congo. We doelen op Patrice Emery Lumumba, de eerste Congolese 
premier na het beëindigen van de staatkundige kolonisatie door België. Hij is 55 jaar geleden standrechtelijk 
geëxecuteerd, een half jaar na zijn verkiezing. België draagt een zware verantwoordelijkheid in deze. 
Zouden we ruim een halve eeuw later klaar zijn met de verwerking van ons koloniale verleden en zouden we er 
aan toe zijn om de premier als een koloniaal slachtoffer te herdenken? Of hebben we het verleden nog niet van 
ons afgeschud en gaan we naarstig op zoek naar argumenten om deze discussie uit de weg te gaan of voor ons uit 
te schuiven? We besluiten om eerst het draagvlak verder te verkennen. We willen voorkomen dat de discussie 
hierover door de partijpolitiek wordt ‘gekaapt’. Het thema voor het komende Wereldfeest Hoeilaart 2016 zal dan 
ook Congo zijn. Zijn we toe aan herdefiniëring van onze relatie met de DR Congo? De toekomst zal het leren. 
We gaan het uitgebreide advies dat de GROS in voorbereiding heeft niet plompverloren presenteren aan het 
gemeentebestuur, we willen via een debat met deskundigen (op het Wereldfeest 2016) eerst het draagvlak verder 
verkennen, het onderwerp ligt nog steeds gevoelig. 
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MaTTab 
Een succesformule die nog niet versleten is: improvisatietheater MaTTab zorgde voor 
een benefietvoorstellling voor de opvang van kinderen in Rwanda op 23 december. 
Een avondje gieren van het lachen voor het goede doel. De GROS zorgde voor de 
zaal, de publiciteit en de kaartverkoop, de mannen van MaTTab kwamen voor niets 
optreden. En… er was fairtradebier aan de toog! 

 
   
 

 
 
 
 

Jeugdraad en GROS 
Zondagvoormiddag, 27 december: de Jeugdraad organiseerde een filmontbijt in 
het GC Felix Sohie en wees G3W aan als goed doel. De GROS sloot er op aan 
door te zorgen voor de aanwezigheid van fairtrade chocopasta. En vlak voor de 

film Inside Out begon viel er nog 
een G3W-T-shirt te winnen voor 
degene die de meeste kennisvragen 
over gezondheid en faire voeding 
goed wist te beantwoorden. De 
grote zaal was bijna vol en de 
tekenfilm bleek ook geschikt voor 
de meekijkende ouders. 
         



 16  

Adviezen van de GROS 
Op verzoek van het college van burgemeester en schepenen deed de GROS een onderzoek naar een mogelijke 
herhuisvesting van de Wereldwinkel in een leegstaand nieuwbouw winkelpand elders in het dorpscentrum. We 
kwamen tot het advies dat die optie geen verbetering betekent voor de WW-organisatie. Het college aanvaardde 
ons advies in dank. 
Verder brachten we adviezen uit over de uitvoering van het lokale fairtradebeleid (zie hierna), over de regels 
voor ontlening van materialen door verenigingen van de gemeente en over de gemeentelijke erkenning van 
lokale verenigingen: wie actief is voor een Hoeilaartse vereniging heeft meer kans op de woningmarkt dan 
kandidaten zonder sociale binding. 

Fairtradegemeente 
Hoeilaart voldoet nog steeds aan de zes criteria om de titel 'fairtradegemeente' te mogen 
voeren. Op de extra uitdaging van de fairtrade-organisatie om deel te nemen aan een 
nieuw sterrensysteem hebben we terughoudend gereageerd. Het gaat de spankracht van 
ons lokale trekkersteam te boven. Aan de primaire criteria voldoen levert al genoeg 
werk op voor onze vrijwilligers. In september 2014 en op 27 februari 2015 had de 
GROS over het fairtradebeleid prikkelende adviezen uitgebracht aan het 
schepencollege. Kern: de bevordering van fairtrade-aankopen zouden we als gemeente 
niet alleen moeten prediken, maar ook praktiseren. Het moet de norm zijn, geen toegift. 
De daad bij het woord voegen zal de geloofwaardigheid van sensibiliseringsacties van 
de GROS en van het trekkersteam doen toenemen, meent de GROS. 
 
Prioriteit, vrije keuze en beleidsinformatie over Fair Trade De Fairtradetrekkersgroep kwam tijdens zijn vergadering van februari tot de volgende sterkte-zwakteanalyse 
voor wat betreft het lokale fairtradebeleid: 
 

STERKE PUNTEN KANSEN 
1. degelijke reputatie, vertrouwen bij algemeen publiek 2. Wereldwinkel goede uitvalsbasis 3. twee Hoeilaartse FT-leveranciers erbij (Carrefour Markets) 4. communicatie op orde (borden en diverse vermeldingen2) 5. groenteproject met WW, 3WPlus en Kelleveld draait succesvol 6. geïnteresseerde Facebookgroep 'HoeilaartFairTrade' 7. groeiend bestand e-mailadressen groenteabonnees 8. specifieke communicatie door Delhaize 9. deelname winkeliers aan Wereldfeest 10. zelfs Aldi concurreert nu in de regio met fairtrade 

11. heronderhandeling met drankenhandelaars en -evenementensponsors (appel doen op CBS) duidelijk maken dat er wél een manifeste marktvraag is 12. bioecofair tijdens drukbezochte meifeesten i.s.m. derden 13. interne gemeentelijke reorganisatie biedt mogelijkheid om ambtelijke inkopers en het managementteam op resultaten aan te spreken 14. vrijwilligersdatabank op komst als bron van vers bloed 15. politiek ingrijpen of publicitaire / morele druk (ultiem)  

ZWAKTES BEDREIGINGEN 
16. taakbelasting / gekrompen trekkersgroep 17. lokaal 'beleid' is 90% verbaal, belofte interne werkgroep wacht 1,5 jaar op actie, weinig persoonlijke betrokkenheid schepencollege 18. lokale horeca onder invloed dwangcontracten 19. koppelverkoop (gedwongen winkelnering) bij onze allerbelangrijkste accommodatie, het GC Felix Sohie; vrije marktwerking (en nudging gewenst gedrag) bij verenigingen is effectief uitgeschakeld 20. infogebrek over beleid sportkantines, verhuurde/verpachte horeca-accommodaties, OCMW (nog geen schaalvoordeel wegens te kleine massa) 

21. motivatiegebrek om drankhandelaren aan te spreken 22. angst/gebrek aan moed om evenementensponsors aan te spreken op hun maatschappelijke verantwoordelijkheid 23. FT-predicaat teruggeven, is nu brevet van onvermogen 

 
Kiezen voor beleidsvernieuwing impliceert dat je doet wat je zegt. Het gemeentebestuur wil fairtrade 
bevorderen. Het goede voorbeeld leveren vormt daarvan het beste bewijs. De GROS vindt dan ook dat 
                                           
2 Borden entree Hoeilaart, evenementenbord + beachflag, folder nieuwe inwoners, tafelstandaards, FT-
cocktailprikkers, fairtradekaastaart, folder groenteproject, wereldwinkel-media huis-aan-huis en winkelacties. 
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fairtradeaankopen het uitgangspunt moeten zijn bij gemeentelijke aankopen. Afwijken van die norm kan 
uiteraard, maar dan heb je een ongevraagde verantwoordingsplicht. 
 
Hetzelfde geloofwaardigheidsprobleem doet zich voor bij sponsorgelden. Als we een notoire belastingontwijker 
als InBev aanvaarden als hoofdsponsor van een lokaal evenement dan accepteren we ook dat deze effectief kan 
(en zal) verhinderen dat festivalbezoekers vrij kunnen kiezen voor een fairtrade-alternatief voor Jupiler. 
 
Op 20 april sprak de GROS-voorzitter hierover met het gemeentebestuur. Afgesproken werd het lopende 
drankencontract met leverancier Van Tuycom (voor de Cafetaria van het GC Felix Sohie) bij expiratie tegen het 
licht te houden. 
 
Eén zin uit ons vorige GROS-werkingsverslag herhalen we hier omdat we zonder beleidsinformatie over de 
gemeentelijke aankooppraktijk geen zinnig advies kunnen uitbrengen over het fairtradebeleid: “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.” 

Fair bankieren 
De gemeentelijke financieel beheerder is niet direct geneigd mee te gaan in het ontwikkelen van plannen om als 
gemeente naar een ethische bank over te stappen. We willen nagaan hoe andere gemeenten dit oplossen. Fair 
bankieren staat immers in het beleidsprogramma. Kan Hoeilaart bijvoorbeeld aandeelhouder worden van New B, 
zouden we een rekening kunnen openen bij TriodosBank? In het verslagjaar 2015 is dit punt blijven liggen. 

Inzameling gsm’s (en kurk) voor goede doelen 
Er is in ons dorp weinig publieke aandacht voor de recyclage van elektronica. Gsm’s bevatten grondstoffen zoals 
coltan waarover in Afrika gewapende conflicten worden uitgevochten. Eerder heeft de GROS geprobeerd om 
een inzamelingscircuit via de Wereldwinkel op te zetten ten bate van Amnesty International. Toen we alles rond 
hadden bleek de vergunning van de inzamelaar niet in orde te zijn. In de Sint-Clemensschool zijn eind 
januari/begin februari oude mobieltjes ingezameld in samenwerking met Goodplanet Belgium en Belgacom. 
Het is voor inzamelaars uiterst lucratief als culturele, jeugdverenigingen en onderwijsinstellingen optreden als 
gratis inzamelaar. Soms betalen ze schrikbarend weinig terug voor al het goedbedoelde inzamelwerk: zo houden 
ze een school tevreden met een paar gratis computers. De GROS houdt dit onderwerp speciaal in de gaten, want 
gsm’s zijn ‘goud’ waard. Ook de inzameling van kurk valt nader te bezien, zo besloot onze raad in december. 

Nieuwe gemeentelijke website: stap terug 
Tegen de zomer ging de vernieuwde gemeentelijke website online. We hadden als raad hierover een onderhoud 
met de communicatieambtenaar. Het bleef lange tijd onduidelijk of er nog wel een plaats was voor de verslagen 
van de GROS-vergaderingen. Ook was het allerminst zeker of onze nieuwsbrief Van Hier Tot Ginder nog wel te 
raadplegen zou zijn. Dat is niet alleen nodig en nuttig voor de burger zelf, voor de werking van de GROS zou dit 
problematisch zijn. De website doet immers ook dienst als werkarchief. Het is voor burgers en voor een 
vrijwilligersorganisatie als de GROS onmogelijk om voor elke raadpleging afhankelijk te zijn van een papieren 
dossier bij de gemeente of van het gemeentelijk archief. 
 
Tot onze spijt moeten we constateren dat de website op dit punt een forse achteruitgang betekent. Al onze 
verslagen van vóór 2015 en alle pdf-edities van Van Hier Tot Ginder zijn zonder waarschuwing gewist. Het 
ontbreken van een intelligente zoekfunctie en van digitaal doorzoekbare documenten maakt dat de website alleen 
een ogenschijnlijke verbetering inhoudt. Voor burgers en adviesraden die het beleid kritisch willen volgen is de 
beleidsinformatiewaarde gering. 
 
“Gemeente Hoeilaart levert de beste inspanningen om ervoor te zorgen dat de weergegeven informatie zo 
volledig, correct, precies en actueel mogelijk is.” Voor wie de juistheid van deze “proclaimer” wil testen: 
probeer er maar eens achter te komen wie er  in 2012 schepen voor ontwikkelingssamenwerking was of  met 
welk begrotingstotaal deze collegeperiode begon. 
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Onze vergaderingen 
Bijna elke GROS-vergadering begint met een gast aan tafel: iemand uit ons dorp of van een ngo die ons vertelt 
over zijn of haar praktijkervaring op het gebied van ontwikkelingssamenwerking. Dat is altijd een inspirerend 
begin van onze vergaderingen. Het houdt je bij de les, het moedigt anderen aan hun verhaal te vertellen en, we 
vinden er vaak een aanleiding in om nog iets anders samen te doen. 
 
We spraken in 2015 met de volgende personen. 

 Martijn Kayaert verbleef enkele weken in Kinshasa (Congo) om mee te werken aan een 
Damiaanbouwkamp: een nieuw paviljoen en een nieuwe verbrandingsoven, de renovatie van een 
sanitair blok in het Centre de Santé in Masina (Mapela) en de bouw van een wachtzaal, een 
kantoorruimte en wc’s en de renovatie van een apotheekruimte in het Centre de Santé in Yolo. Martijn 
dankte de GROS voor de financiële steun voor zijn vertrek naar Congo. Hij zamelde zelf geld in via 
verkoop van een speciaal gebrouwen bier. 

 Jacques Van der Borght van de schoneklerencampagne die in 1995 is opgericht door meer dan tien 
organisaties. Gemeente en OCMW hebben een aantal jaren geleden de principebeslissing in verband 
met schone kleren op het werk ondertekend. We bespraken met Jacques hoe deze beslissing verder kan 
opgevolgd worden. Waardig werk en sociale bescherming voor de werknemers in de textielindustrie 
zijn de belangrijkste eisen. 

 Elke Van Daele is oud-hoofdleidster van Chiro Hoeilaart en vertrok in juli voor drie weken naar Sri 
Lanka met de Bouworde met als doel de levensomstandigheden op een theeplantage wat te verbeteren 
en kinderen ter plaatse te animeren. Ze wilde een wafelbak organiseren in de school waar ze les geeft en 
eventueel op de Hoeilaartse Meifeesten. Maar omdat ze net aan de verkeerde kant van de 
gemeentegrens woont voldeed Elke niet aan de subsidievoorwaarden ‘Ervaringsreizen jongeren’… 

 Wilfried Van Raemdonck, OCMW-voorzitter, we 
spraken met hem als grootste werkgever van Hoeilaart 
over de bevordering van fair trade en 
schoneklerencampagne (en over de wenselijkheid om 
hierover in het jaarverslag te rapporteren aan de 
gemeenteraad) en over de asiel- en 
vluchtelingenproblematiek. Naar aanleiding van dit 
gesprek heeft de GROS een interview gepubliceerd in 
Van Hier Tot Ginder met een gezin uit Afghanistan 
dat al enkele jaren in Hoeilaart gesetteld is. 

 Jonas Raeymaekers, bewegingswerker van 11.11.11 
voor de regio Vlaams-Brabant en Brussel gaf een 
briefing met uitleg over de landelijke campagne ‘sociale bescherming’ die nog tot eind 2016 duurt. 
Nieuw is dat nu ook de vakbonden en mutualiteiten meedoen. 

 Danny Bombaerts had zich ingeschreven voor deelname aan een fietstocht en kwam vertellen over zijn 
plannen. ‘Dwars door Burkina Faso’ werd om veiligheidsredenen uiteindelijk veranderd in ‘Dwars door 
Oeganda’, georganiseerd door Broederlijk Delen. 

 Els Uytterhoeven zat éénmaal op de stoel van gastspreker om de voortgang van de collegevoornemens 
op het vlak van fairtradebevordering aan de GROS mede te delen. 

 Lien Joly is actief in de Jeugdraad en zocht steun bij de organisatie van hun tweede ontbijtfilm. Op 
vraag van GROS zouden voor het ontbijt zo veel mogelijk fairtradeproducten gebruikt worden. 

Druivenfestival, streekdruiven en het faire groenteproject 
Kaastaart is bij ons een streekgerecht dat al bestond voordat het 
woord Fairtradegemeente was uitgevonden. Toch even aandacht 
hier voor het Davidsfonds dat er een traditie van lijkt te maken om 
kaastaarten te laten maken door brood- en banketbakkerij Linda 
Vandervaeren uit de Sparrebosstraat, speciaal voor het grootste 
dorpsevenement van het jaar, het Druivenfestival.  
De tafeldruif uit eigen streek werd ook verkocht aan de abonnees 
van het groenteproject dat ook in 2015 weer werd uitgevoerd door 
3WPlus. De in lokale serres geteelde druiven werden voor een 
zacht prijsje verkocht dankzij de vrijwilligers van de Oxfam 
Wereldwinkel Hoeilaart. 
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Van Hier Tot Ginder, huis aan huis 
De nieuwsbrief van de GROS verscheen vier keer: Van 
Hier Tot Ginder. Als het mogelijk is willen we de 
distributie van onze nieuwsbrief samen 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 wordt 
altijd gewijd aan de acties van Broederlijk Delen, het 
najaarsnummer aan die van 11.11.11. 
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. 

 

Nieuwebewonersfolder 
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 is beschikbaar op de 
welkomstbijeenkomst annex -wandeling 

op 25 juni voor nieuwe inwoners van Hoeilaart. Om afval te vermijden en snelle updates mogelijk te maken 
wordt hij geprint naar behoefte. De lokale handelaars die gecertificeerde fairtradeproducten verkopen krijgen als 
beloning een eervolle vermelding. De kaastaart die onze nieuwe inwoners voorgeschoteld kregen bevatte zo veel 
mogelijk fairtrade-ingrediënten. 

Bibliotheekwerk 
De Bib heeft op kosten van de GROS weer tal van nieuwe boeken en 
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 1073 keer ontleend. 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.  

 GROS-
collectie aantal boeken aantal uitleningen 

2008 536 646 
2009 461 840 
2010 595 878 
2011 642 824 
2012 706 931 
2013 703 968 
2014 767 995 
2015 794 1.073 
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Financieel verslag 2015  beginsaldo op 1 januari 2015      16.439,77 
ontvangen toelagen van het gemeentebestuur in 2015   82.192,00 
totaal beginsaldo en inkomsten      99.676,63 
totaal uitgaven        79.783,49 
eindsaldo op 31 december 2015      19.893,14 
 
Algemene werkingskosten           397,20    (0,5%)  
nieuwsbrief Van Hier Tot Ginder 
-druk en distributie via De Serrist  4.386,02  
-terugbetaald door WW      -872,00  
         3.514,02 
sensibilisering scholen          665,55 
boeken en dvd's voor de bib      1.261,43 
Meifeesten        1.335,07 
Hoeilaart fairtradegemeente      2.054,45 
campagne Broederlijk Delen         922,88 
campagne 11.11.11       4.124,68 
Wereldfeest        3.201,14 
Wereldwinkel (= 30% jaartoelage GROS)   24.657,60 
Music for Life          2.160,47 
totaal sensibilisering          44.769,29   (56,1%)  
Filipijnse straatkinderen          560,00 
Impore - Rwanda        3.500,00 
Broederlijk Delen       3.500,00 
Wereldsolidariteit       2.000,00 
Martin de Kegelfonds       4.175,00 
11.11.11       10.000,00 
Les Cajoutiers        1.200,00 
Dwars door Oeganda        1.000,00 
Centre for Children in Vulnerable Situations     2.000,00 
Totaal partnersteun         29.385,00   (36,8%)  
Nepal aardbeving     1.500,00 
UNHCR vluchtelingenopvang i/d regio   1.500,00  
Unicef mazalenepideie Congo       750,00  
Dokters van de Wereld vluchtelingen in BE   1.500,00  
Totaal noodhulp         5.250,00    (6,6%)  
Totaal uitgaven        79.783,49   (100%) 


