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Elkaar gevoeliger maken voor onrecht en ongelijkheid. De GROS probeert daar wat aan te doen: via adviezen en eigen 

activiteiten, vooral door ondersteuning van daarin gespecialiseerde organisaties; via donaties en noodhulp aan professionele 

instellingen, zoals Unicef, UNHCR, 11.11.11, Oxfam, G3W en Artsen zonder Grenzen, maar ook via kleine, lokale 

initiatieven van de zogeheten ‘vierdepijlerorganisaties’. We zijn er trots op dat zoveel Hoeilanders hierbij betrokken zijn. 

 

Iets schenken bezorgt gevers een goed gevoel. Geven kan ook afhankelijkheid vergroten. Vooruitgang die structureel is en 

leren om je eigen lot in handen te nemen - empowerment - daar moet het om gaan. Andermans vermogen versterken betekent 

je kunnen inleven en willen inleveren: van macht, ruimte, bezit en aandacht. 

 

Vooruitgang is er op bepaalde terreinen zeker. Wereldwijd gaan er meer meisjes naar school en zijn steeds meer kinderen 

gevaccineerd. Het aantal oorlogs- en terreurdoden daalt opzienbarend. Maar de mondiale kloof tussen haves en have nots 

verdiept zich. In ons vorige verslag hadden we het over 85 superrijken. In 2016 waren het nog maar 8 mannen die evenveel 

bezitten als de helft van de wereldbevolking… Niet je mentale of fysieke vermogens, maar de toevallige plek van je wieg 

bepaalt je leven. Het is de vraag of we dit toeval acceptabel vinden en of er echt wat aan willen doen. 

Halen we onze schouders op of zetten we ze ergens onder? 

mailto:gros@hoeilaart.be
http://www.hoeilaart.be/gros
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Dromen, woorden, daden 
We rapporteren over ons 14e werkingsjaar waarin we elke maand, uitgezonderd juli, plenair vergaderden. De 

overige bijeenkomsten betroffen het voorbereiden van vergaderingen, redactiebijeenkomsten voor de 

nieuwsbrief Van Hier Tot Ginder, bijeenkomsten rond evenementen, representatieve activiteiten en overleggen 

met de gemeente en met andere adviesraden. 

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. 

In het door de raad vastgestelde beleidsplan van het college van burgemeester en 

schepenen ligt dit voornemen vast tot aan de verkiezingen in 2018. Voor het jaar 

2016 komt de dotatie aan de GROS neer op € 83.836. Meer cijfers vindt u 

achterin. Geleidelijk aan groeit het aantal gemeenten dat aan de 0,7%-norm 

voldoet. Hoeilaart bevindt zich nog steeds in de kop van Vlaamse gemeenten die 

hun nek uitsteken voor ontwikkelingssamenwerking: we besteden er € 7,50 per 

inwoner aan. 

 

                                           
1 Het gaat om 0,7% van de door de gemeenteraad van Hoeilaart 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. 

http://nl.wikipedia.org/wiki/GROS_(ontwikkelingssamenwerking)
http://www.hoeilaart.be/vergaderingen-gros
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Taartdiagram met de door de gemeenteraad gewenste situatie. De feitelijke bestedingen vindt u achterin. 

Fragment beleidsplan gemeente Hoeilaart 
Het gemeentelijk beleidsplan voor de periode tot en met het verkiezingsjaar 2018 is helaas van de gemeentelijke 

website verwijderd. Daarom hier (uit een privéarchief) enkele onderdelen die op ontwikkelingssamenwerking 

betrekking hebben. 

 
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 op 31 december 
 Rein van Gisteren G3W (Geneeskunde voor de Derde 

Wereld) 

voorzitter 

 Anita Vanthillo 11.11.11 ondervoorzitter  

 Jan Van Damme gemeente Hoeilaart secretaris*) 

 Beatrijs Dhont G3W en Oxfam-WW secretaris *) en lid 

 Sandra Vandebroek 11.11.11 penningmeester 

 Annelies Vanderlinden 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 Chez Marraine/Umubano-Bisa adviseur*) 

 Agnes Van Geyseghem Wereldsolidariteit, Femma en Martin De 

Kegel vzw 

lid 

 

*) Beatrijs Dhont was tot de zomer secretaris. We namen op 28 september afscheid in die rol op een door haar 

georganiseerd feest. Ze werd na haar vervroegde pensionering lid. Niet-stemgerechtigd zijn de secretaris en 

schepen/raadslid (schepen Annelies Vanderlinden nam vanaf januari de taak over van Els Uytterhoeven) en de 

beide gekozenen in de OCMW-raad die adviseur zijn. In de praktijk worden alle beslissingen in consensus 

genomen. 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. De GROS maakte op 21 juni 

kennis met zijn voorlopige nieuwe secretaris.  

https://www.hoeilaart.be/leden-gros
https://www.hoeilaart.be/sites/default/files/media/raden/gros_verslag_21_06_2016_2.pdf
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Waarom 2016 een moeilijk jaar was 
Het jaar eindigde in mineur, maar begon met een fraai compliment. Het is 10 januari. Alexander De Croo spreekt 

tijdens een politieke bijeenkomst in Hoeilaart en prijst onze unanieme gemeenteraad die 0,7% van zijn budget 

uittrekt voor ontwikkelingssamenwerking. Bij de 0,45% die de minister voor zijn 

eigen portefeuille berekent rekent hij ook de hulp aan vluchtelingen in België mee. 

“Onze” 0,7% betreft een netto-percentage, de overige gemeentelijke uitgaven zoals die 

voor ambtelijke diensten en ondersteuning en de indirecte subsidies (zoals voor 

accommodatiehuur) komen daar nog bovenop. Maar dat veranderde in 2016. 

 

De GROS heeft er alles aan gedaan om er achter te komen waarom er zo plotseling en 

zo fors op de ambtelijke ondersteuning is bezuinigd: vragen, uitnodigingen, een boze 

brief, informele gesprekken…. Tot aan het afsluiten van dit verslag (november 2017) 

verleent de gemeente geen inzage in zijn beslissing. Ook openbare verklaringen 

bleven uit waarom er geen gesprek mogelijk is over - en zelfs geen begrip bestaat voor 

kritiek op - het intrekken van de ambtelijke dienstverlening aan de GROS. Er worden 

sinds medio 2016 alleen nog enkele secretariaatsdiensten verricht. 

 

Onderbrenging van de GROS bij de nieuw gevormde dienst Vrije Tijd bleek een onverhoedse 

werklastverschuiving in te houden naar ons als vrijwilligers. Voor alle duidelijkheid: de leden van de GROS 

ontvangen geen zitpenningen en betalen hun materiële en reiskosten merendeels zelf. 

 

Sinds 27 september weten we dat “de taak van de secretaris zich beperkt tot het opstellen en doorsturen van de 

verslagen en het reserveren van een lokaal voor de vergaderingen.” 

 

Voor wie meer details wil… 
Na het vertrek van de vorige GROS-ambtenaar vallen de belangrijkste ondersteuning, het engagement, de aanspreekbaarheid, de kennis van 

de sociale kaart en de specifieke deskundigheid weg. Slechts het versturen van de agenda en de verslaglegging worden nog tot de taak van de 
nieuwe dienst Vrije Tijd2 gerekend. Een ‘groslijst’ met zo’n 25 taken wordt niet meer of amper nog vervuld. “Een efficiencyslag” noemde de 

burgemeester de reorganisatie. Vroeger was er een gedeeld gevoel van urgentie, een wij-gevoel. Tegenwoordig wordt de GROS bejegend als 

“jullie”. We krijgen het gevoel dat we klant zijn geworden van een zakelijke dienstverlener. En dit terwijl we toch belast zijn met de 
uitvoering van een belangrijke gemeentelijke taak: de verdeling van subsidiegelden. 

 

Eind augustus, tijdens de voorbereiding van het Wereldfeest gaat de stekker er uit. We worden een tijdlang bezig gehouden met de vraag of 
de GROS geen vzw moet worden. Andere adviesraden kunnen soms nog wel rekenen op gemeenteondersteuning, maar de GROS mag het 

zelf uitzoeken. Er is geen communicatie over mogelijk, het is raden naar de reden. 

 

De gemeentesecretaris reageert in september niét op indringend geformuleerde uitnodigingen om uitleg te komen verschaffen. Hij toont zich 

niet aanspreekbaar. Enkele maanden later laat hij weten dat zijn zwijgen door de schepen had moeten zijn doorgegeven. Hij wil de reden ook 

dan niet toelichten. De GROS-voorzitter verzuchtte dat het soms lijkt of niemand verantwoordelijk is, aangezien er over de beslisser steeds in 
de derde persoon wordt gesproken: “Ze hebben…”. De GROS heeft overigens met de nieuwe schepen van Ontwikkelingssamenwerking een 

prima samenwerking, dat moet gezegd worden. Maar het probleem wordt steeds vooruitgeschoven en gekoppeld aan een (jaren geleden al 

afgesproken) evaluatie door ondersteuningsinstituut De Wakkere Burger (die eind bij het afsluiten van dit verslag, november 2017 nog niet 
begonnen is). 

 

Op 4 oktober bespreken de voorzitters van de adviesraden de problemen die zij hebben met de nieuw gevormde dienst Vrije Tijd. De 
gemeentesecretaris woont dit overleg bij maar toont geen verantwoordelijkheid voor de bezuinigingsbeslissing en licht deze ook niet toe. De 

adviesraden uiten hun ongenoegen en bevelen aan dat de enig juiste handelingsvolgorde bij dergelijke reorganisaties hoort te zijn: een 

adviesaanvraag door het college, gevolgd door een advies door de raden, dan de bestuurlijk / politieke beslissing en dan pas de 
implementatie. Niet andersom. In het verslag dat de gemeentesecretaris van dit overleg na 2 maanden voltooide wordt echter de naam van de 

dienst VT niet eens genoemd en wordt alleen op een verhullende manier geschreven over een klacht van de GROS. (“Geert geeft een 

toelichting met betrekking tot de aanleiding tot de betwisting rond de ambtelijke ondersteuning van het Wereldfeest van de GROS”, allemaal 
proceswoorden die eindigen op “ing”, maar de feitelijke inhoud ontbreekt.3)  Het verslag wordt niet gepubliceerd op de gemeentelijke 

website. De gemeenteraad krijgt het niet te zien, evenmin het kritische verslag van onder meer de GROS-vergadering van 27 september. Pas 

in januari 2017 komt dat na kritiek in de gemeenteraad boven water en verschijnt het op de website. De website hoeilander.be publiceerde 
ook toen een boze brief aan het gemeentebestuur van vijf adviesraadsvoorzitters van 13 december. 

 

De burgemeester zal op 23 januari (2017) opmerken dat “spreken constructiever is dan een brief sturen.” De GROS herinnert er aan dat zijn 
voorzitter en ondervoorzitter hem op 15 oktober reeds hadden ingelicht over de gespannen werkverhoudingen. De brief was dus zeker niet 

het eerste signaal. 
 

De gemeentesecretaris is niet bereid aan de GROS verantwoording af te leggen omdat hij voltallige adviesraden niet de juiste 

gesprekspartner vindt en omdat hij geen polemiek wenst. Een informeel gesprek tussen de GROS-voorzitter en de gemeentesecretaris kon 
niet doorgaan omdat de GROS-achterban geen onderonsjes wilde hebben over formele zaken. Nadat de boze brief van 13 december van de 

                                           
2 De onderbrenging bij ‘vrije tijd’ voedt het idee dat ontwikkelingssamenwerking een hobby of tijdverdrijf is. 
3 Het verslag dat de gemeentesecretaris opstelde wekt opnieuw de indruk dat de kritiek zich zou beperken tot de 

GROS en tot de ondersteuning van het Wereldfeest.  

https://www.hoeilaart.be/sites/default/files/media/raden/verslag_gros-vergadering_27_september_2016.pdf
https://www.hoeilaart.be/sites/default/files/media/raden/verslag_gros_vergadering_25_oktober_2016.pdf
https://www.hoeilaart.be/sites/default/files/media/raden/verslag_gros-vergadering_27_september_2016.pdf
http://www.hoeilander.be/nieuws/hebben-gemeentelijke-advies-en-beheerraden-nog-wel-reden-van-bestaan
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adviesraadsvoorzitters in de pers komt volgde een gesprek met het college. Maar ook dit gesprek (op 23 januari 2017) levert geen antwoord 

op. Omdat de gemeentesecretaris het gesprek als “informeel” betitelt zal het besprokene niet worden vastgelegd in een openbaar verslag dat 

op de website verschijnt. 
 

Het enige wat we te weten komen is dit: de “afsprakennota van De Wakkere Burger” zou voortaan zó worden opgevat dat alleen 

secretariaatsdiensten nog onder de ondersteuning van adviesraden vallen. In de beleving van de GROS wordt deze afsprakennota gebruikt als 

voorwendsel om buiten de gemeenteraad om te bezuinigen op taken waar de Wakkere Burger helemaal niet over geadviseerd had. 

 

Slechts de adviesfunctie van de Hoeilaartse raden zou voortaan nog worden ondersteund. De GROS-voorzitter 

deed al in oktober een poging het slepende conflict te beslechten en schreef een memo om het gemeentebestuur 

er aan te herinneren dat de adviesraden minstens vier andere functies vervullen. Op 3 mei 2017 bleek dat de 

opvolger van de inmiddels vervangen gemeentesecretaris niet hierover was geïnformeerd. Om te voorkomen dat 

het memo zou verdwijnen stuurden we dit en een aantal andere ontbrekende stukken desgevraagd opnieuw op. 

De kern daarvan vindt u in het kader hieronder: 

 

Memo dat misschien kan helpen om de problemen tussen gemeente en adviesraden in een 

ruimere context te begrijpen en op te lossen. 
 

…/.. De raden onderschreven op 4 oktober 2016 de stelling dat de Afsprakennota (De Wakkere Burger/DWB) betrekking heeft op ../.. het 

geven van advies. De Afsprakennota sloeg specifiek op onze adviestaak maar de actuele problemen zitten bij de niét-onderzochte taken. Het 

DWB-traject kun je niet generiek toepassen op de andere taken (zie hierna). 
 

Sommige raden brengen niet eens zo heel vaak een DWB-advies uit. (Helaas is er geen openbare lijst op de website van de gemeente om 

deze bewering te objectiveren.) Soms klagen gemeenteraadsleden dat er geen advies is aangevraagd. 
 

Adviezen worden ook via onze vergaderverslagen verstrekt aan het bestuur. Dit zijn lichtere, spoedeisende of terloopse adviezen aan college 

en raad. Maar die verslagen bereiken het bestuur en de gemeenteraad soms pas als het momentum al gepasseerd is. (Verslag nog niet 
ondertekend/vastgesteld/verstuurd, schepen afwezig, de gebundelde kwartaalrapportage aan leden gemeenteraad is net gemist). 

 

Wat doen wij als raden eigenlijk? ../.. 
 

1. We adviseren het gemeentebestuur over het gevoerde en te voeren beleid (alleen dit domein was de focus van DWB). Voor de ene 
raad is adviseren een kerntaak, voor de andere raad nevengeschikt, als we alleen kijken naar de tijdsbesteding. 

 

2. We ondersteunen onze lid-verenigingen, maatschappelijke organisaties, de gemeente, bedrijven, scholen en individuen, coördineren 

acties, stemmen evenementen af, verdelen (accommodaties/speelvelden en andere) faciliteiten, doen aan 'morele sponsoring' door onze 
stempel te verlenen aan acties van derden (zoals een Repair Café), dragen bij aan de bib-collectie (ontwikkelingssamenwerking), houden 

eigen kennis op peil, helpen ondernemers met advies (fairtrade), met regelgeving en publiciteit (“Ik koop in Hoeilaart”), sluiten aan op 

initiatieven van landelijke organisaties (klimaat, Meifeesten, inzamelingen, sportacties, monumentendag, Music4Life, etc.) en geven 
feedback aan onze landelijke koepels over wat lokaal werkt en wat niet. We ondersteunen ook de gemeente door gegevens te leveren voor 

hoeilaart.be, voor Hier Hoeilaart en voor publicaties als 1,2,3-Hoeilaart. 

 

3. We vertegenwoordigen een belang, een sector of een doelgroep. We bedrijven een sectorlobby naar gemeenteraadsleden en politieke 

partijen, we zijn klankbord naar bestuur en ambtenaren, leveren substitutie van (of geven legitimatie aan) de wettelijk verplichte inspraak 
over de gemeentebegroting, geven acte de presence bij de ontvangsten van nieuwe inwoners, zijn vertegenwoordigd bij ceremonies, 

landelijke bijeenkomsten van koepels en bonden, we scannen trends en ontwikkelingen binnen ons werkgebied, onderhouden relaties met 

vierdepijlerinitiatieven in het dorp (ontwikkelingsprojecten van een school, kerk of individu), leggen verbindingen met andere adviesraden, 
nemen deel aan het interradenoverleg, schrijven memoranda voor de gemeenteraadsverkiezingen, vertegenwoordigen Hoeilaart bij 

bijeenkomsten van adviesraden in de streek... 
 

4. We organiseren bijeenkomsten en evenementen zoals de nieuwjaarsreceptie, Week van de senior, een sport- of een Klimaatdag, 
kinderfilmontbijt, Wereldfeest, knelpuntenwandeling, zomerconcert, computerklas. We geven persberichten en media uit zoals het blad Van 

Hier Tot Ginder, en sociale media zoals HoeilaartFairTrade en de jeugdraadpagina op Facebook, we rekruteren vrijwilligers voor 

evenementen of steken menigmaal zelf de handen uit de mouwen door te tappen of stoelen te verslepen, doen aan fondsenwerving, we 
ondersteunen evenementen van anderen, we doen de nieuwjaarsreceptie voor alle inwoners. We geven steun en rugdekking aan het 

ontwikkelen van experimenten (zo vloeit het Repair Café van Samen Voor voort uit het Wereldfeest over coöperatief werken). 

 

5. We beheren budgetten en accommodaties, verstrekken subsidies, werken mee aan de uitgavencontrole en leggen publieke 

verantwoording af via openbare jaarverslagen. 
 

Adviesraden doen in Hoeilaart meer dan louter adviseren! Dat betekent niet alleen dat we ons met plezier en met energie inzetten voor de 

gemeenschap, we doen dat doorgaans zonder vergoeding van de gemaakte kosten. Tijdens het interradenoverleg kwam naar voren dat we 
ons niet altijd gerespecteerd voelen en soms zelfs ‘gebruikt’ worden om op te draven bij dingen die we niet zelf bedacht zouden hebben. Dat 

de adviesraden een belangrijke rol vervullen wordt gelukkig niet door iedereen betwijfeld. We zijn een belangrijke rekruteringsbron voor 

lokaal kader. Van de huidige gemeentebestuurders hebben er vele een verleden als adviesraadslid… 
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 Foto: Op 10 januari bezocht een 

GROS-delegatie een galerie in 

Antwerpen. Hier presenteerden Walter 

Zinzen en Kris Smet een hulpproject van 

en voor getraumatiseerde vrouwen in 

Oost-Congo die via de verkoop van deze 

poppetjes een restaurant willen beginnen. 

 

Kris en Walter zouden later dit jaar ook 

deelnemen als presentator en Congo-

kenner aan het Wereldfeest dat in het 

teken stond van onze omgang met het 

koloniaal verleden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Denk mondiaal, handel lokaal 

De SDG’s, de sustainable development goals van de Verenigde Naties kregen in 2016 hun officiële Nederlandse 

vertaling. Ze zullen tot 2030 op veel plaatsen zichtbaar zijn. 

 

De 17 SDG’s komen in de plaats van de 8 

millenniumdoelen die tussen 2000 en 2015 

golden. Het aandachtsgebied is anno 2016 

vergroot. Niet alleen het Zuiden of 

ontwikkelingssamenwerking vallen er 

onder. Het betreft een wereldomvattende 

c.q. gemeentebrede ambitie. 

 

Zo groeit volgens Kind en Gezin 2% van 

de kinderen in Hoeilaart op in armoede. 

Ook de klimaatactiviteiten in het kader van 

het EU-burgemeestersconvenant vallen er 

onder, net als fairtrade-aankopen, ouderenzorg, veiligheid, riolen 

en sociale woningbouw. Welk gemeentelijk beleidsdomein heeft 

er niét mee te maken? 

 

De GROS stuurt zijn voorzitter al enige jaren naar de Milieuraad 

opdat hun wederzijdse activiteiten op elkaar kunnen worden 

afgestemd. Op 23 mei wisselde de GROS van gedachten over de 

SDG’s met de milieuambtenaar van de gemeente, tevens 

secretaris van de Milieuraad. Erik Kumps was toen onze 

maandelijkse “gast aan tafel”. Een onderwerp waar de overlap van de taakgebieden van GROS en Milieuraad 

goed zichtbaar is, is de aandacht voor klimaatvluchtelingen. De bevolking van het Zuiden wordt eerder 

geconfronteerd met de stijgende waterspiegel dan die in België. Maar ook overbevissing van de oceanen nabij 

West-Afrika en oorlogen rond olie leiden tot migratie. Ook de promotie van lokaal geteelde groenten (het 

serreproject van 3WPlus op de Kelleveldsite in Hoeilaart) is een punt waar milieu- en fairtradebeleid 

samenkomen.4

                                           
4 Een vrucht van dit overleg is dat in 2017 Milieuraad, Klimaatteam en GROS met ruim 30 organisaties in 

oktober 2017 de eerste ‘Duurzame Doendersdag’ organiseerden.. 

http://www.sdgs.be/nl/sdgs
http://www.sdgs.be/nl/sdgs
https://www.hoeilaart.be/sites/default/files/media/raden/verslag_gros_23_mei_2016.pdf
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 Foto: In 2016 was de kans reëel dat het TTIP-handelsverdrag tussen de 

EU en de VS zou worden afgesloten. Het is uit- maar nog niet afgesteld 

dankzij massief verzet vanuit de bevolking over een soortgelijk 

handelsverdrag, CETA. Onze Hoeilaartse stripheld Nero lag er op 16 

januari wakker van en meldde rond middernacht uit naam van Oxfam dat 

de bijwerkingen van handelsverdragen voor ontwikkelingslanden nefast 

zijn. Voorstanders benadrukken dat TTIP economische groei oplevert voor 

de rijke landen, tegenstanders vinden dat de macht van grote bedrijven 

groeit en dat nationale overheden minder mogelijkheden hebben om 

markten te reguleren.   

 

Meer over de relatie milieu en duurzame 

ontwikkeling 
Onderwerpen uit het recente verleden die de verwevenheid aantonen tussen het 

werkgebied van de GROS en van de Milieuraad: 

a. de herbruikbare festivalbekers die op voorstel van de GROS zijn aangekocht; 

b. de opbrengst van textielcontainers (gaat die naar goede doelen of 

hoofdzakelijk naar handelaars?); 

c. het serveren van streek- en fairtradeproducten tijdens de klimaatdag; 

d. een gezamenlijke Ecofair op de Meifeesten; 

e. het Repair Café dat (met instemming van de Milieuraad) door de vereniging Samen Voor succesvol is 

overgenomen van de GROS; 

f. de keuze voor goede doelen als er een inzameling is (van bijvoorbeeld statiegeldbekers en de bestemming van 

de fooienpot van het Repair Café). Zo had ook het project van de Hoeilaartse Chantal Poellaer profijt van de 

tweedehandskledingbeurs die de Gezinsbond hield: verkooprestanten vonden via haar een weg naar kinderen in 

de Filipijnen. 

 

Het Burgemeestersconvenant (lokale klimaatacties) sluit naadloos aan op de Duurzame Ontwikkelingsdoelen 

van de VN, net als het al genoemde groenteproject van 3Wplus en Wereldwinkel: het draagt bij aan het behoud 

van onze status als fairtradegemeente en aan de bewustwording rond korteketenvoedselvoorziening en van het 

belang van het consumeren van seizoensproducten uit eigen streek. 

 

Elke, één van de leden van de GROS, heeft (onder de vlag van de vereniging Samen Voor) een organisatorische 

rol op zich genomen bij werving en behoud van vrijwilligers voor het Repair Café en Rein ondersteunt het 

project ook met advies en publiciteit. Inmiddels is er met de Repair Cafés van Tervuren en Overijse een 

regionale samenwerking gegroeid. Op 12 maart en 8 oktober waren er Repair Cafés in Hoeilaart: de 

opbrengsten van de fooienpot gingen naar kinderen in de Filipijnen (via Chantal Poellaer) en naar kinderen in 

Rwanda (via Joke Muyldermans.) 

 

De voorzitter van de GROS woonde op 28 oktober het Transitiefestival 

bij in De Vooruit in Gent. Ook hier kon inspiratie worden opgedaan 

over hoe je op lokaal niveau de relatie tussen energie, milieu, klimaat en 

ontwikkelingssamenwerking kunt verstevigen. 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Trans-Atlantisch_Vrijhandels-_en_Investeringsverdrag
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Nieuwjaarsrecepties 
We namen op 3 januari deel aan de traditionele nieuwjaarsreceptie van de Hoeilaartse adviesraden in de Serre. 

Het recept is en blijft even simpel als succesvol: een goedbezochte “American party” waarbij je zelf een hapje of 

drankje meeneemt. De GROS-voorzitter woonde op 23 januari de nieuwjaarsreceptie bij van 11.11.11, de 

Vlaamse koepel van de Noord-Zuidbeweging waar de eerste resultaten van de campagne Sociale Bescherming 

zijn gepresenteerd. 

Dag van de 4e-Pijler 
De GROS was er ook dit jaar bij: de 4e-pijlerdag. Op 27 februari in het Vlaams Parlement. 

Met “4e-pijlers” hebben we het volgens minister Bourgeois (Ontwikkelingssamenwerking) 

over “alle initiatieven voor ontwikkelingssamenwerking die niet behoren tot de andere drie 

pijlers” (overheid, multilaterale instellingen en ngo’s). En dat zijn er nogal wat, ook in onze 

regio. 

Uit de toespraak van de minister: de meeste 4e-pijlers zijn aangesloten bij een GROS. Het 

zijn kleine maar gedreven organisaties. Ze werken lokaal en zijn soms kwetsbaar, ze draaien 

merendeels op enkele vrijwilligers. De helft van hen is er minimaal een dag per week mee 

bezig, voor een derde van de betrokkenen is dat half- of voltijds. Ze steunen doorgaans op 

circa 20 helpers uit hun omgeving. Twee derde van de gesteunde projecten bevindt zich in Afrika (Vooral 

Congo, Senegal en Kenia). Voorbeelden van 4e-pijlers uit de Druivenstreek waar Hoeilaart contact mee heeft: 

Martin De Kegel, Les Cajoutiers, Chez Marraine, Ekimanyelo, LEEF-foundation en Chantal Poellaert. 

 

Het zijn organisaties die veel steun kunnen gebruiken. Hun inzichten en werkmethoden kunnen innovatief maar 

soms ook achterhaald zijn. Een van de aandachtspunten van het 

vierdepijlersteunpunt is hoe ze de bevolking in ontwikkelingslanden voor wie 

ze op willen komen positioneren in het ontwikkelingsdebat. Huiselijk 

geformuleerd: gaat het in tekst en in beeld om hulpbehoevende zielenpoten 

die onze westerse logica ontberen en ontwikkeld moeten worden? Of 

bejegenen we ze als mondige wereldburgers met gelijke rechten die zichzelf 

met onze steun kunnen ontwikkelen en zelf moeten leren om de handschoen 

op te pakken? Tonen we het tranentrekkende prototype van de uitgemergelde 

kleuter-met-een-vlieg-op-het-oog of een strijdbare moeder die gelijke rechten 

opeist voor haar kind? Het perspectief van ontwikkelingshulp-als-gunst van 

een gulle gever is aan het verschuiven ten gunste van gelijke behandeling als recht door een gelijkwaardige 

medeburger. Aan welk verleden hebben we onze rijkdom te danken? Betalen we een faire prijs voor de 

grondstoffen die we uit de derde wereld halen? 

Broederlijk Delen 
De campagne van Broederlijk Delen met de slogan ‘Met een leven speel je niet’ vroeg 

aandacht voor de situatie van boeren in Colombia die geconfronteerd worden met 

gewapende groepen en bedrijven die steeds meer grond van ze opeisen. Er werd 3,2 

miljoen euro opgehaald, Hoeilaart leverde daaraan ########### 

Dat gebeurde via het succesvolle recept: met “koffiestops” op de markt (4 maart) en in de 

Bib (foto, 5 maart). Op 20 maart was er een Solidaire Maaltijd met informatie over wat 

BD doet voor boeren in Colombia. De GROS droeg € 4.000 bij aan de actie. Ook 

vergoedde de GROS de promotiekosten voor de lokale BD-campagne. 

Activiteiten van Hoeilaartse jongeren 
De Jeugdraad overhandigde op 1 maart een bedrag van € 900 aan Rein 

van Gisteren als vertegenwoordiger van G3W | Geneeskunde voor de 

Derde Wereld: het betrof de opbrengst van de kaartverkoop van een 

‘filmontbijt’ dat de Jeugdraad enkele maanden eerder had 

georganiseerd. 

 

Rani Hazaert, verpleegkundige in opleiding ging vanaf 4 februari 

twaalf weken werken in het academisch CHUK-ziekenhuis in Kigali, Rwanda. Ze kreeg hiervoor een toelage van 

de GROS van € 800, net als Line Coppens die eveneens naar Kigali ging om er te werken in de gezondheidszorg. 

http://4depijler.be/
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Ze presenteerden hun bevindingen in januari 2017 via een kennisquiz in de pauze van een filmontbijt van de 

Jeugdraad: een creatieve manier om de opgedane inzichten aan een groter publiek te tonen. 

 

Saskia Doherty vroeg ook een bijdrage aan voor haar deelname aan een medisch/educatief project in Kenia, maar 

haar aanvraag moest worden afgewezen omdat zo’n ervaringsreis minimaal vier weken moet duren om in 

aanmerking te komen voor een GROS-bijdrage. Wel besloot de GROS het Giraffeproject zelf eenmalig te 

steunen met € 1.500. Zij en haar zus bemanden tijdens het Wereldfeest in oktober een infokraampje over hun 

project. 

Vluchtelingen 
De organisatie Vriendschap zonder Grenzen ontving tweeduizend euro voor het uitdelen van ontbijtpakketten 

aan vluchtelingen die bij de Dienst Vreemdelingenzaken in Brussel wachten op hun intakegesprek. 

Meifeesten 
De GROS-bijdrage aan de jaarlijkse Meifeesten 

stond op 8 mei in het teken van de duurzame 

ontwikkelingsdoelen. Bij de tent van de GROS kon 

je van je favoriete millenniumdoel een button 

maken. De buttonmachine die de GROS aanschafte 

kan ook door andere Hoeilaartse verenigingen 

worden geleend. De op voorstel van de GROS 

aangeschafte ecobekers zijn ook tijdens het festival 

gebruikt. 

Destiny Africa 
Op 21 mei organiseerde Destiny Africa opnieuw 

een theatervoorstelling in Hoeilaart ten voordele 

van het Kampala Children’s Centre, een 

weeskinderenopvang in Oeganda. De GROS 

ondersteunde de promotie voor dit evenement met een maximum van € 1.000,- De opkomst was dit jaar wat 

minder, maar de reacties waren positief. 

Nog een heikele kwestie 
Het was veel omfloerster geformuleerd dan hierna (en zonder persoonsnamen) maar via zijn adviesaanvraag van 

15 februari wilde het gemeentebestuur de facto dat Joke Muyldermans en Marie-Paule Bockstal van de 

verzendlijst van de GROS worden gehaald omdat beiden een politiek mandaat vervullen in het OCMW-bestuur. 

Ze zouden alleen nog maar een éénmalige uitnodiging mogen ontvangen voor een specifiek agendapunt. Enkel 

schepen Annelies Vanderlinden mag als vaste adviseur op geregelde basis worden uitgenodigd. “Politieke 

mandatarissen mogen dus nergens toegang krijgen tot de adviesorganen”, meende het college. We brachten op 

24 februari een uitvoerig advies uit (GROS-2016-001). 

 

Het gemeentebestuur negeerde dit (t/m november 2017 was er geen reactie) en liet onze argumenten en ons 

voorstel voor wat ze waren. Het is daarom dat de GROS pleitte voor een openbare lijst op de website met een 

link naar de adviesaanvragen en de follow up ervan. We menen nog steeds dat ons advies uit februari 2016 hout 

snijdt: adviesraden produceren adviezen en geen beslissingen. Het CBS-streven naar objectiviteit klinkt 

plausibel. Maar het is illusoir dat een deskundige zonder normen en waarden zou kunnen functioneren. Het is 

eerlijker ze te expliciteren dan te denken dat politieke inzichten geen rol spelen. 

Dat een adviesraad iemand niet specifiek op vaste basis (de kern van het CBS-standpunt) mag uitnodigen omdat 

deze elders een politiek mandaat vervult is volgens het GROS-advies niet van deze tijd. 

Voor hetzelfde geld zouden we ook bestuursleden van politieke partijen uit adviesraden moeten weren, net als 

burgers-met-een-eigen mening die de openbare adviesraadsvergaderingen willen bijwonen of die van het 

spreekrecht gebruik willen maken. Onze oplossing: zet de agenda’s en stukken van alle adviesraden op de 

website (dan is een uitnodiging voor niet-leden immers niet meer specifiek maar generiek). Geëngageerde 

burgers hebben geen behoefte aan bevoogding en paternalisme maar willen transparantie en vrijheid. 

 

Minderheidsstandpunten zouden in de beleidsvoorbereiding niet geweerd maar juist geopenbaard en gekoesterd 

moeten worden: tegenspraak vormt immers de grondstof voor een democratisch bestuur waarin de nadelen, de 

http://www.nieuwsblad.be/cnt/blmva_02716117
http://www.giraffeproject.com/
https://www.youtube.com/watch?v=wukMKi16-Jk
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bijwerkingen en de bedenkingen bij beslissingen in de stukken evenveel aandacht krijgen dan de voordelen, de 

hoofdeffecten en complimenten. 

 

Artsen Zonder Grenzen 
Els De Greef en Jan Van Roy gingen tussen 7 en 12 

september in het zuiden van Frankrijk fietsen ten bate van 

AZG. Ze betaalden hun reis zelf, maar probeerden sponsors te 

werven. Ze deden dat onder meer via een drukbezochte 

spaghetti-avond in Hoeilaart. De Gros droeg € 1.500 bij. 

Duinkerke 
Martijn Kayaert heeft gevraagd of hij de winst van de tooguitbating van het Wereldfeest 2015 mag besteden aan 

de actie “Hoeilaart in de bres voor Duinkerke”. Een groep jongeren uit ons dorp wil i.s.m. “Bredene met een hart 

voor vluchtelingen” hulpgoederen inzamelen en verdelen in dit vluchtelingenkamp. 

Van Hier Tot Ginder 
De redactie van deze GROS-nieuwsbrief kwam per editie enkele keren bijeen, doorgaans bij een van de 

redactieleden thuis. Er verschenen 3 reguliere nummers en een special voor het Wereldfeest. De huis-aan-huis-

bedeling van VHTG blijft een terugkerend probleem. Soms verbergt bpost het blad tussen reclamedrukwerk, wat 

de kans vergroot dat het ongelezen blijft. 

 

De GROS ziet graag dat zijn nieuwsbrief ook wordt gepubliceerd op de gemeentelijke website (bijvoorbeeld via 

Isuu). Dat is behalve handig ook nuttig: als digitaal naslagwerk, ter compensatie van de (onverhoopte) niet-

bezorging door bpost, voor mensen met huisgenoten die het gedrukte blad eigenlijk zouden moeten 

delen/doorgeven, als gemakkelijk te versturen hyperlink waar in dit werkingsverslag en ook in e-mails en via de 

sociale media naar kan worden verwezen. Een digitale ontsluiting is ook van belang voor betrokkenen buiten 

Hoeilaart die het blad nu niet krijgen, want er is geen abonnementssysteem. De GROS-voorzitter moet de 

restexemplaren zelf bij de drukker gaan ophalen om ze te verdelen bij evenementen of via de folderdisplays van 

de gemeente. Vroeger was dat geen vrijwilligerswerk. 

Overige communicatieacties 
Op gezette tijden produceert de GROS persberichten over zijn activiteiten: bijvoorbeeld over het Wereldfeest en 

voor oproepen om zich aan te sluiten bij noodhulpacties voor mensen die door oorlog of natuurgeweld zijn 

getroffen. 

 

Onze facebookgroep Hoeilaart Fairtrade wordt goed gevolgd. Hij wordt ‘gevuld’ door de voorzitter. 170 

belangstellenden zijn er lid van. Er verschijnen vrijwel wekelijks nieuwtjes, lees- en artikelentips. Het screenen 

van nieuwe abonnees vergt oplettendheid: vaak zijn het malafide leningenverstrekkers die lid proberen te worden 

van de groep. Deze adverteerders worden stelselmatig buiten gegooid en geblokkeerd. 

 

Het bekendmaken van het 3Wplus-groenteaanbod uit de serres van Kelleveld en Solheide leverde weinig werk 

op, want het aanbod van streekverse fairtradeproducten was in 2016 gering als gevolg van de restauratie van 

enkele serres. 

 

De lokale fairtradehandelaars kregen een nieuw voorraadje fairtradestickers. Voor de gemeente zijn 

kaastaartprikkers gemaakt door de mensen van De Berken uit Overijse. De GROS droeg ook bij aan de productie 

van de uitgaansbrochure 1,2,3-Hoeilaart en leverde input voor de agenda van www.uitinvlaanderen.be. 

Samenwerking met de bib 
Bibliothecaris Annemie Pijcke stelt geregeld een wensenlijst op met aankoopsuggesties die de GROS bekijkt en 

voorziet van een aanschafcommentaar. Bij het GROS-Wereldfeest werd in de bib een stand opgebouwd met 

boeken over Congo. Op 1 september startte de bib met het Taalpunt: boeken voor anderstaligen. GROS 

financierde de aanschaf van een aantal boeken aan voor dit Taalpunt. 

https://www.facebook.com/groups/149649895211211/
http://www.uitinvlaanderen.be/
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Netwerkdag Congo 
Workshops van deze infodag zijn op 16 april in Antwerpen bijgewoond door de vice-voorzitster van de GROS, 

dit ter voorbereiding van het Wereldfeest. De organisatie was in handen van de dienst 

Ontwikkelingssamenwerking van Antwerpen en het Vierdepijlersteunpunt. 

Fairtradegemeente 
De Trekkersgroep leidt een slapend bestaan. Het zou niet de taak van vrijwilligers moeten zijn om er bij 

gemeenteambtenaren op aan te dringen dat het faitradebeleid moet worden uitgevoerd. Er is ons geen enkele 

gemeentelijke dienst bekend die aan het bestuur rapporteert over zijn prestaties op dit vlak. En zonder gegevens 

kan de GROS zijn adviestaak niet waarmaken. 

 

Bij grote evenementen zoals het Druivenfestival worden relatief weinig 

fairtradeproducten aangeboden. De GROS ziet graag dat burgers een vrije keuze 

krijgen, ook als het gaat om bier. Ook organisatoren van grote dorpsevenementen 

zijn niet vrij in de keuze van hun brouwer, ze worden via een niet openbaar 

gemaakt contract gedwongen om bij sponsor Inbev hun dranken af te nemen. Dit 

is nog een werkpunt… 

 

De druk op de inzet van vrijwilligers is groot. De meest noodzakelijke 

werkzaamheden van de fairtradetrekkersgroep worden thans opgevolgd door 

leden van de GROS. Een succesje is het feit dat de Jeugdraad nu ook i.s.m. de 

GROS fairtradeproducten aanbiedt tijdens zijn drukbezochte filmontbijt. We 

besloten in mei om de activiteiten van de trekkersgroep te incorporeren in de 

GROS door van ‘Hoeilaart-fairtradegemeente’ een vast agendapunt te maken. 

 

11.11.11 meldde in juni dat er wijzigingen op komst zijn in de Vlaamse 

campagne FairTradeGemeente. De mogelijkheid bestaat dat er een volledig nieuw 

concept wordt uitgewerkt. Meer info moet nog volgen. 

 

Op 1 september bij de start van het nieuwe schooljaar schonk het Oudercomité 

van Het Groene Dal fairtradekoffie aan de wachtende ouders. Of er op het 

gemeentehuis consequent fairtradeproducten worden geserveerd is onzeker. Er 

wordt niet over gerapporteerd, zie hiervoor. 

 

De Fairtradeweek was in oktober. Er werd op de 11e van die maand voor de tweede maal door vrijwilligers fair 

gekookt met en voor bezoekers van De Wijnstok (Dagopvang). De GROS leverde zoals het jaar ervoor via de 

Wereldwinkel een aantal ingrediënten. Ook de Vrijetijdsbeurs op de 15e 

oktober kreeg een FT-element: koken met kinderen. 

 

Wijnhandel Holar & Isca sloot zich aan bij de groep lokale leveranciers die 

fairtradeproducten kunnen leveren. Michel Joly levert nu ft-wijnen uit 

Argentinië. 

 

Over de vorderingen met de inventarisatie van het gemeentelijk 

aankoopbeleid is niets te melden. De GROS is benieuwd naar de 

gemeentelijke werkgroep die na 2012 van start zou gaan. We bevelen 

gemeente en OCMW aan om in hun jaarverantwoording de gemeenteraad te informeren over de successen en 

problemen op dit gebied. Zonder beleidsinformatie is er geen voortgang en krijgen de burgers geen zicht op de 

realisatie van de toezeggingen. 

Vrijetijdsbeurs 
De GROS bemande op 15 oktober van 11-17uur een standje op de gemeentelijke Vrijetijdsbeurs: ondanks het 

feit dat we vinden dat ontwikkelingssamenwerking geen tijdverdrijf is. 
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Ontvangst nieuwe inwoners 
Ook dit jaar heette de gemeente de inwoners welkom die korter dan een 

jaar in onze gemeente wonen. Dat gebeurt onder meer via een receptie (zie 

foto) met fairtradekaastaart van bakkerij Linda Vandervaeren. Dat was 

eveneens op 15 oktober. De GROS was er bij. Speciaal voor hen hebben 

we onze folder “Maak kennis met Hoeilaart en de wereld” geactualiseerd. 

Deze wordt ook gebruikt als vervanger van de inmiddels verouderde flyer 

uit het vorige decennium die nog in enkele gemeentelijke folderrekken stond. 

 

11.11.11-weekend, schoolactiviteiten en 11-novemberplechtigheden 
Rond Wapenstilstand waren er vier activiteiten die veel volk trokken. Een scholenactiviteit die veel 

enthousiasme opleverde, een afterworkparty, de bekende 11.11.11.- quiz en de gelijknamige brunch. De 

voorzitter vertegenwoordigde de GROS bij de officiële 11-

novemberherdenkingen: de kranslegging bij het oorlogsmonument en 

de ceremonie op de begraafplaats. 

De jaarcampagne van de Vlaamse koepel 11.11.11 (die al 50 jaar 

vecht tegen onrecht) stond in het teken van gezondheid en had als 

titel “Santé”. In juni kwam 11.11.11-‘bewegingswerker’ Jonas 

Raeymaekers ons briefen over de middelen en mogelijkheden. Op 24 

september togen onze voorzitter en vicevoorzitter naar de Hallen van 

Schaarbeek om daar meer ins en outs te vernemen. Naast de 

traditionele chocoladetruffelverkoop en de broodzakken werd er 

aandacht gevraagd voor het thema Sociale Bescherming. 

 

 

Chez Marraine 
Nadere gegevens ontbreken over deze inzameling. 

Noodhulp 
De GROS besloot de op zich sympathieke actie Druppels voor Haïti niet te 

steunen in het kader van een verzoek om noodhulp, het betreft een reguliere organisatie, het is geen 

noodhulporganisatie. Wereldsolidariteit bedankte de GROS voor de wel bijdrage aan noodhulp voor Haïti, deze 

organisatie was daar wel voor toegerust. Er werd ook steun verleend naar aanleiding van twee andere 

natuurrampen: op Sri Lanka (overstromingen) en in Ecuador (aardbeving). 

Onderscheiding 
De GROS heeft in september een onderscheiding ingesteld. De Roeland Van 

Raemdonckspeld, een kleinood van ecozilver, speciaal voor ons ontworpen door 

edelsmid Ana uit Heusden-Zolder. De draagspeld is met de hartelijke 

instemming van zijn weduwe Mie vernoemd naar de in 2007 overleden 

oprichter van de GROS. Mie Jacobs speldde de kleine druiventrosjes op bij het 

koppel dat instond voor het dagelijks beheer van de Wereldwinkel aan het 

Gemeenteplein. Robby Beelen en Eliane Vandenbempt zijn na 30 jaar gestopt. 

Ze waren een beetje verrast door alle aandacht, “dat had echt niet gehoeven”, 

maar als de stille krachten achter de Wereldwinkel ooit geëerd moesten worden 

dan was het wel nu. Ze legden er in hun dankwoordje de nadruk op dat niet 

alleen zij, maar dat ze samen met alle vrijwilligers een goed draaiende 

wereldwinkel hebben kunnen overdragen aan Beatrijs Dhont en Frank Boel. 
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Gemeentelijke website en transparantie 
De Gros gaf enkele malen in het verslagjaar aanpassingen door ter actualisering van www.hoeilaart.be/gros. De 

vergaderkalender die er op voorstel van de GROS is gekomen werkt en bevordert dat er bij de planning van 

vergaderingen rekening met elkaars data gehouden kan worden. De GROS zou om deze reden graag zien dat 

vergaderstukken en adviezen van alle raden ook hier worden gepubliceerd. Zo kan een belangstellende burger de 

activiteiten volgen en beïnvloeden. Leden van adviesraden kunnen zo gemakkelijker worden aangesproken door 

hun achterban. De GROS adviseerde het college ook - tijdens zijn vergadering van 25 oktober - om de adviezen 

van de raden te nummeren, zodat in één oogopslag duidelijk is welke reacties nog ontbreken en hoe het staat met 

de opvolging ervan. Dit advies is “in principe ok”, maar wordt “meegenomen in de evaluatie De Wakkere 

Burger”. We vragen ons af wat deze evaluatie daar nog aan kan toevoegen en zijn benieuwd of er ook wat 

gebeurt, temeer daar deze evaluatie alsmaar wordt opgeschoven. 

‘Beleidstoelichting’ 
Op 27 oktober kwamen vertegenwoordigers van het Interradenoverleg bijeen voor wat is gaan heten de 

Beleidstoelichting van het schepencollege. Elke schepen gaf een korte presentatie van zijn of haar 

beleidsvoornemens tot aan het einde van deze legislatuur. Dat leverde geen verrassingen op, maar de 

bijeenkomst is een goede oefening: je krijgt wat meer zicht over wat er in andere sectoren op het menu komt. De 

belangstelling voor de bijeenkomst was niet optimaal. Alleen de adviesraadsvoorzitters waren uitgenodigd. Dit 

zal worden verbeterd. 

Duurzaam bankieren 
De schepen en de GROS-ambtenaar woonden op 9 juni een studiedag bij over ethisch bankieren. De bijeenkomst 

werd verzorgd door de VVSG en FairFin. Hoeilaart werkt nog niet samen met een ethische bank. In september 

kwam er een nieuwe financieel beheerder. “Dit kan een kans zijn om eerste stappen te zetten in ethisch 

bankieren” melden de notulen van de GROS-vergadering van juni… De GROS verwijst graag naar zijn 

memorandum uit 2012 waarin de gemeente geadviseerd wordt serieus werk te maken van fair bankieren. Het is 

meer dan een symbolische daad. 

Wereldontbijt in Overijse 
Enkele Hoeilaartse wereldwinkeliers waren aanwezig op 12 juni. Er was veel volk en vooral een jeugdig 

publiek: veel jonge gezinnen. In het verleden heeft de Hoeilaartse Wereldwinkel ook ontbijten georganiseerd. 

Misschien kan dit initiatief herhaald worden in Hoeilaart met medewerking van de GROS. Wellicht al in 2017. 

Hoeilaart Zomert! 
Op 7 augustus hadden we (dankzij een initiatief van Jan Lenaerts van de Cultuurraad) een goed bezocht 

zondagvoormiddagoptreden van Safar Republique op het pleintje voor het gemeenschapscentrum. Safar betekent 

reis in het Arabisch, eerst en vooral de ontmoeting tussen muzikanten afkomstig uit verschillende tradities. Het 

repertoire is een fusie van originele composities en traditionele melodieën uit West-Afrika. De tooguitbating 

door vrijwilligers van de GROS bracht 175 euro op. GROS heeft dit bedrag verdubbeld en geschonken aan de 

vzw Martin de Kegel (zie aldaar). 

Inzameling oude gsm’s 
Soms schakelen commerciële firma’s onze scholen in voor het inzamelen van oude gsm’s. De vergoeding die zij 

hiervoor in geld of natura teruggeven is soms bedenkelijk laag. Het staat scholen natuurlijk vrij om zelf voor een 

inzamelbedrijf te kiezen, maar de GROS ziet graag dat de baten eerlijk ten goede komen aan ideële instellingen 

(zoals Oxfam Solidariteit of Amnesty), dat scholen een marktconforme beloning krijgen voor hun lucratieve 

inzamelwerk. Er gaan grote bedragen in deze branche om. 

 

 

 

 

http://www.hoeilaart.be/gros
https://www.hoeilaart.be/vergaderkalender
http://www.vvsg.be/Internationaal/Noord-Zuid/Documents/20160609%20Duurzaam%20Bankieren_sensibiliseringsmethoden%20(Fairfin).ppt.pdf
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Martin De Kegel vzw 
De vzw Martin De Kegel ontvangt dit jaar (de organisatie viert in 

2016 haar 15-jarig bestaan) een bijdrage van € 4.500 voor haar 

werk in Sri Lanka. Zie ook de paragraaf Noodhulp. Ook de 

opbrengst van de toog van Hoeilaart Zomert! (zie hierboven) was 

ten voordele van Sri Lanka. Onze voorzitter maakte een grote 

‘bankcheque’ en die werd tijdens een evenement op 14 oktober 

van de jubilerende vzw (met ‘spaghetti & pensen’) door onze 

schepen van Ontwikkelingssamenwerking en een GROS-

delegatie werd overhandigd. Tot slot vergoedde de GROS ook de 

publiciteitskosten voor het jubileumetentje op 14 oktober. 

 

Wereldfeest 2016: Congo 

 
 

Het Wereldfeest van de GROS heeft zich sinds 2012 ontwikkeld tot een vaste waarde in Hoeilaart. We 

besteedden aandacht aan thema’s als coöperatief werken, vluchtelingen, klimaat en fair trade, sociale 

bescherming en moeder & kind. In 2016 stelden we de omgang met ons koloniaal verleden aan de orde: Congo. 

Tijdens een 
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talkshow haalden we een aantal deskundigen naar ons gemeenschapscentrum zoals Walter Zinzen, Ludo De 

Witte, Pieter-Jan Hamels en Ronny Mosuse. Kris Smet ondervroeg ze. 

 

Het avondprogramma van onze wereldfeesten wordt over het 

algemeen minder druk bezocht dan de wereldmarkt en de 

kinderanimatie overdag. Er zijn dan ook activiteiten van de Bib, de 

Gezinsbond en van de vereniging Samen Voor (Repair Café). Deze 

activiteiten versterken elkaar en zorgen voor een gemengd 

bezoekerspubliek. Het informatiegehalte van de talkshow was ook 

deze keer hoog. Elke gast zou wel een eigen avond verdienen. 

Zinzen in verband met zijn kennis van de mediawereld en Congo, 

Hamels als ontwikkelingsdeskundige en De Witte (foto) omdat zijn 

uitvoerige studie over de voormalige kolonie leidde tot de officiële 

erkenning dat België bepaald geen schoon geweten heeft ten 

aanzien van de moord op de Congolese premier. Dat Lumumba en 

zijn nabestaanden postuum eerherstel verdienen durven weinigen 

openlijk nog te bestrijden, maar de daad bij het woord voeren door 

een Hoeilaartse straatnaam te vernoemen naar deze Congolees krijgt 

weinig openlijke bijval. We vernamen zelfs dat een Lumumbaplein 

wettelijk niet zou zijn toegestaan omdat hij geen relatie heeft met 

onze gemeente. Maar met deze redenering wordt de wet verkeerd uitgelegd. Het heeft van de Belgische wetgever 

de voorkeur, maar het is niet vereist dat Hoeilaart een specifiek lokale betrekking met Lumumba heeft. Die 

relatie heeft geen enkele gemeente met bijvoorbeeld een Kennedy- of Mandelalaan. Aan de wettelijke eis 

voldoet Jacques de Dixmude evenmin, een man die we - met de kennis van nu - liever voor het hekje van het 

Internationaal Strafhof zien staan dan op een straatnaambord in Hoeilaart. We houden het uitvoerig 

gedocumenteerde en beargumenteerde GROS-advies nog even in beraad. 

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. 

 

FINANCIEEL VERSLAG 

                          Beginsaldo op 1 januari 2016 

   

19.893,14 

         Ontvangen toelagen gemeentebestuur in 2016 

 

83.836,00 

         Totaal beginsaldo en inkomsten 

  

10.6863,00 

         Totaal uitgaven 

    

96.886,06 

         Eindsaldo op 31 december 2016 

  

9.976,96 

         

                algemene werkingskosten 

   
1.742,56 

 

1,8% 

       

                Nieuwsbrief VHTG 

                  druk en distributie via De Serrist 

 

4.561,34 

              Terugbetaald door Wereldwinkel -916 

           Sensibilisering scholen 

  

665,55 

          Boeken en dvd's voor de bib 

  

901,86 

          Ervaringsreizen jongeren 

  

1.335,00 

          Meifeesten 

   

33,90 

          Hoeilaart fairtradegemeente 

  

2.338,55 

          Campagne Broederlijk Delen 

  

835,19 

          Campagne 11.11.11 

   

4.129,92 

          Wereldfeest 

   

7.450,105 

  

 

  Hoeilaart Zomert! 

   

132,28 

  

 

15 jaar Martin de Kegel 

  

139,15 

          MattaB voor Impore 

   

160,47 

          Wereldwinkel (30% x € 83.836) 

   

25.150,80 

          totaal sensibilisering 

   
47.834,11 

 

49,4% 

       

                Vriendschap zonder grenzen - hulp vluchtelingen 2.000,00 

          Broederlijk Delen 

   

4.000,00 

          Martin de Kegelfonds 

  

4.500,00 

          Martin de Kegelfonds: opbrengst Hoeilaart Zomert 350,00 

          Cyclosporters voor Artsen zonder Grenzen 1.500,00 

          Destiny Africa 

   

959,39 

          Giraffe Project Kenia 

  

1.500,00 

          Wereldsolidariteit 

   

2.500,00 

          G3W 

    

2.000,00 

          Les Cajoutiers 

   

2.000,00 

          Impore 

    

4.000,00 

          
                                           
5 Hiertegenover staat 1930 euro inkomsten drank en buffet 
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Steun aan meewerkende organisaties Wereldfeest: 

               Kisangani 

   

250,00 

              Femimain 

   

250,00 

              Ekimanyelo 

   

250,00 

              Fracarita 

   

250,00 

          Vluchtelingenwerk Vlaanderen 

 

2.000,00 

          UNHCR 

    

2.000,00 

          Unicef 

    

2.000,00 

          11.11.11 

    

12.000,00 

          totaal partnersteun 

    
44.309,39 

 

45,7% 

       

                Ecuador - aardbeving 

  

750,00 

          Sri Lanka - overstroming 

  

750,00 

          Haïti - aardbeving 

   

1.500,00 

          totaal noodhulp 

    
3.000,00 

 

3,1% 

       

                totale uitgaven 

    
96.886,06 

          


