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uitgebracht in september 2018 aan de gemeenteraad en aan de inwoners van Hoeilaart 

 
Duurzame ontwikkeling is een breed begrip en omvat meer dan alleen ontwikkelingssamenwerking. 

Je zou het eerder samenwerkingsontwikkeling kunnen noemen: 

al onze gecoördineerde inzet voor een betere wereld valt er onder, en welk beleidsterrein dus niet? 

Het gaat om samenwerking tussen landen, groepen en gemeenschappen, hier en ginder. 

Als VN-lid wil België dat de schrijnendste verschillen in 2030 zijn uitgeroeid 

en dat onze planeet voortaan duurzaam kan worden bewoond. 

 

De gemiddelde levensverwachting in het Zuiden kan hoger zijn dan in het Noorden. 

Het zijn sociaaleconomische verschillen die sterk bepalen hoe lang je leeft. 

Arme mensen leven korter. 

Niet alleen tussen noord en zuid, ook binnen België komen onaanvaardbare gezondheidsverschillen voor, 

verschillen die voortvloeien uit hoe we onze welvaart verdelen. 

 Het noord-zuid-onderscheid is steeds minder relevant, evenals het begrip ‘derde’ wereld.  

Een miljard wereldbewoners leven nog onder de armoedegrens. 

Door de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen op te volgen, kunnen we de wereld verbeteren. 

En dat is iets voor doenders. 

mailto:gros@hoeilaart.be
http://www.hoeilaart.be/gros
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Dromen, woorden, daden 
We rapporteren over ons 15e werkingsjaar waarin we negen keer plenair vergaderden. De overige bijeenkomsten 

waren voorbereiding van vergaderingen, redactiebijeenkomsten voor onze nieuwsbrief Van Hier Tot Ginder, 

bijeenkomsten rond evenementen, representatieve activiteiten en overleggen met de gemeente en 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. Maar we 

staan uiteraard open voor kritiek en suggesties en andere bijdragen aan onze werking. 

 
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. De dotatie aan 

de GROS komt neer op circa € 80.000. De exacte jaarcijfers vindt u achterin. 

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

Hoeilaart bevindt zich nog steeds in de kopgroep 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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duurzame ontwikkeling en partnersteun

 
De door de gemeenteraad gewenste verdeling. De feitelijke bestedingen vindt u achterin. 

Beleidsplan CBS 
Het beleidsplan 2012-2018 van het CBS (het college van burgemeester en schepenen) is al geruime tijd geleden 

van de gemeentelijke website verwijderd. Daarom hier (uit een privéarchief) enkele fragmenten 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. 

 

De GROS herinnert er aan dat er nog afspraken uit 2012 niet zijn ingevuld, zoals de inventarisatie van het 

fairtrade-inkoopbeleid door een ambtelijke werkgroep en een onderzoek naar fair bankieren door de gemeente. 

Zonder die gegevens kan de GROS niet goed adviseren. 

Dat de stedenband de facto geen prioriteit is vinden we niet erg. Het is niet doenlijk om zo’n arbeidsintensieve 

en relatief kostbare taak aan vrijwilligers over te laten. En mocht er nieuwe ambtelijke energie beschikbaar 

komen, dan geven we er de voorkeur aan dat deze zoals vroeger wordt besteed aan het ondersteunen van de 

bestaande GROS-taken. De werklast die door een gemeentelijke bezuiniging naar de vrijwilligers is verschoven, 

was in 2017 zwaar. Verderop meer hierover. 

Samenstelling GROS op 31 december 2017 
Tabel loopt door op volgende pagina 

 Rein van Gisteren Geneeskunde voor de Derde Wereld voorzitter 

 Anita Vanthillo 11.11.11 ondervoorzitter  

 Jan Van Damme gemeente Hoeilaart secretaris 2) 

 Beatrijs Dhont G3W en Oxfam-WW lid 

 Sandra Vandebroek 11.11.11 penningmeester 

 Annelies Vanderlinden gemeente Hoeilaart raadslid/schepen2) 

 Frank Boel Oxfam-Wereldwinkel lid 

 Maryleen Bockstal Broederlijk Delen, Ekimanyelo lid 

 Marie-Paule Bockstal onafhankelijk adviseur2) 

 Carmen De Rudder onafhankelijk lid 

 Elke Van Thielen onafhankelijk lid 

                                           
2 Jan Van Damme werkte tot eind 2017 bij de gemeente. Niet-stemgerechtigd zijn de secretaris en de schepen/raadslid. De beide gekozenen 
in de OCMW-raad zijn adviseur. 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. 

https://www.hoeilaart.be/leden-gros
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 Marc D'Haenens 11.11.11 lid 

 Joke Muyldermans Chez Marraine/Umubano-Bisa adviseur*) 

 Agnes Van Geyseghem 

 

Aletha Wallace 

Wereldsolidariteit, Femma en Martin De Kegel 

vzw 

LEEF (Liberia Entrepreneur Educational 
Foundation 

lid 

 

lid 

Geen gemakkelijk jaar 
Op 27 september 2016 was ons als GROS gemeld 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.” Onze raad heeft er alles 

aan gedaan om er achter te komen waarom er op de ambtelijke ondersteuning is bezuinigd: informele 

gesprekken, vragen, uitnodigingen, een boze brief…. Een schriftelijk antwoord van het gemeentebestuur bleef 

uit. Ook bleef geheim naar welk ander beleidsterrein de ambtelijke uren voor ontwikkelingssamenwerking 

waren verschoven en waarom andere adviesraden hun ondersteuning behielden. (Pas in 2018 zou er verbetering 

komen.) 

 

Op 23 januari 2017 vond er overleg plaats tussen het Interradenoverleg en het CBS. Hiervan is geen verslag 

gepubliceerd. Alleen informeel werd gemeld dat het korten op de ondersteuning van de GROS een ambtelijke 

bezuinigingsmaatregel betrof waar het bestuur geen verantwoordelijkheid voor voelde. 

 

De voorzitters van de adviesraden hebben desgevraagd op 16 februari 2017 een document opgesteld voor het 

CBS met hun wensen voor een evaluatie van de omgang tussen het CBS en de beheers- en adviesraden. Deze 

evaluatie had eigenlijk al gebeurd moeten zijn conform de Afsprakennota uit 2014 van De Wakkere Burger 

(DWB) met als doel om die samenwerking te verbeteren. 

 

We volgden in dat februaridocument de ‘krijtlijnen’ die in 2014 door Wim Van Roy van DWB zijn vastgelegd. 

We formuleerden acht logische onderzoeksvragen: 

 

1. Wordt aan de raden over alle belangrijke beleidszaken advies gevraagd? Gebeurde dat op een zodanig 

moment in de beleidscyclus dat een advies nog tot wijzigingen leidt? 

2. Beschikken de raden over voldoende tijd en mogelijkheden voor het uitoefenen van hun adviestaak, 

volgt het CBS-antwoord op tijd, is het onderbouwd en begrijpelijk? 

3. Ongevraagde adviezen, spontaan door de raden: wat is er te zeggen over de gehanteerde termijnen? Is 

er eenheid van begrip over wat een ‘advies’ is? (Briefadvies, ‘terloops’ advies via een vergaderverslag 

of een advies via het vastgesteld format van DWB). 

4. Verloopt de jaarlijkse Beleidstoelichting (op de ontwerpgemeentebegroting) naar tevredenheid? Zijn 

er verbeterpunten, zitten de juiste personen aan tafel? Welke feedback vanuit de adviesraden leidde tot 

wijzigingen? Waar wordt de feedback zichtbaar en controleerbaar gemaakt? 

5. Hoe functioneert het Interradenoverleg? Hoe wordt de status ervan ervaren? Hoe vindt de 

terugkoppeling plaats naar ambtenaren en adviesraden?  

6. Is de informatie-uitwisseling verbeterd, voelen de raden, het CBS en de gemeenteraad zich beter 

geïnformeerd? Wat als iedereen de voortgang van de adviezen kan monitoren via een genummerde tabel 

op hoeilaart.be? Is er überhaupt een reden om vergaderverslagen - direct na vaststelling - niét te 

publiceren voor belangstellende burgers en gemeenteraad? 

7. Hoe beoordelen we de kwaliteit van de ambtelijke ondersteuning van de raden? (Inzet, engagement 

en mogelijkheden.) 

8. Hoe waarderen we de verschillen in de geleverde ondersteuning per raad? Wat mag je als vrijwilliger 

verwachten van je ambtenaar en schepen(en) en vice versa? Zijn de algemene regels in de 

Afsprakennota voldoende aangepast om rekening te houden met de eigenheid van elke adviesraad? 

(Er is in 2018 een kwantitatieve enquête gehouden, maar het antwoord op de acht vragen is nog niet bekend.) 

 

https://www.hoeilaart.be/sites/default/files/media/raden/verslag_gros-vergadering_27_september_2016.pdf
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Hoeilaartse adviesraden mogen niet alleen worden beoordeeld op de vervulling van hun adviestaak. Adviseren is 

(bijvoorbeeld qua tijdbesteding) voor veel raden vaak slechts een nevenfunctie. Ter herinnering een document 

dat we eerder publiceerden: 

 

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 en lokale organisaties (klimaat, Meifeesten, 

inzamelingen, sportacties, open 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 velen een verleden als adviesraadslid… 
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2017, een jaar vol bijeenkomsten en activiteiten 
Leden van de GROS woonden ook dit jaar tal van bijeenkomsten en 

vergaderingen bij: in Hoeilaart en in andere gemeenten. We verzorgden 

met de andere raden een nieuwjaarsreceptie voor alle burgers en we 

woonden er ook talrijke bij, ook van landelijke ngo’s. 

 

We namen deel aan de Vierdepijlerdag op 18 februari in het Vlaams 

Parlement, aan briefings van 11.11.11, aan activiteiten van andere 

GROS-sen, aan een brainstorm van het 

tijdschrift MO*, we droegen bij aan 

bijeenkomsten over het opstellen van 

nieuwe memoranda van adviesraden voor de 

gemeenteraadsverkiezingen, we woonden een infoavond bij voor de adviesraden met 

de Beleidstoelichting op de begrotingsplannen van het CBS, diverse 

Interradenoverleggen, et cetera.   

 

Repair Café 
Het Repair Café werd voor het 

allereerst georganiseerd door de 

GROS en is dankzij de overname 

door Samen Voor een vaste 

waarde geworden in Hoeilaart. Dat 

men het belang van 

ontwikkelingssamenwerking niet 

uit het oog verloren is, blijkt wel 

uit het feit dat de opbrengst van de 

‘fooienpot’ in 2017 steeds naar 

met de GROS gelieerde 

organisaties ging. 

 

Zo was er op 12 mei de overhandiging van de opbrengst van het Repair café aan 

de vzw Les Cajoutiers: 320 euro voor het onderwijs in Senegal. 

 

Op 1 december viel LEEF in de prijzen, de in Hoeilaart gevestigde vzw die in 

Liberia een school aan het bouwen is en daarvoor boeken en geld inzamelt. De 

toogopbrengst bedroeg 565 euro, inclusief een donatie van Samen Voor. LEEF 

gaat dit geld gebruiken voor het transport van de vele dozen vol studieboeken die 

zij in de wijde omgeving van Hoeilaart heeft ingezameld. 

Gast aan tafel 
Een praktijk waar we als GROS erg over te spreken zijn, is Gast aan Tafel. We beginnen vrijwel elke 

vergadering met iemand van buiten. Een jongere die een inleefreis maakt naar een ontwikkelingsland, een 

medewerker van de gemeente, een schooldirecteur of een vertegenwoordiger van een lokaal evenement, iemand 

van een buitenlandse ambassade, een vertegenwoordiger van een Belgische ngo…. We beperken dit agendapunt 

tot het eerste half uur. Dat is een nuttige werkwijze die we anderen kunnen aanraden. Zo komen we uit onze 

eigen ‘bubbel’ en komen we naar ons gevoel meer te weten dan door het vragen van schriftelijk materiaal. 

Sommigen bereiden kun komst voor met grafieken, foto’s of een powerpointpresentatie, dat werkt erg 

inspirerend. 
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Samenwerken met de Bib 
De GROS financiert vanaf het begin een groeiende collectie boeken die over zijn werkgebied gaan. Waar leg je 

de grens bij de aanschaf? Wat zijn typische 'GROS-boeken' en welke boeken over ontwikkelingssamenwerking, 

migratie en duurzame ontwikkeling behoren eigenlijk tot de reguliere collectie?  

Zijn “GROS-boeken” ook boeken over milieu, economie en klimaat? Ook kookboeken of landenboeken? Of 

boeken/films over de islam of hindoeïsme? Wij vinden dat niet 

vanzelfsprekend. 

Binnen de GROS hebben we daar in 2017 over gediscussieerd en (in 

2018) met de bibliothecaris afspraken over gemaakt. We willen 

betrokken zijn en blijven bij de selectie van boeken-met-een-GROS-

sticker en de bibliothecaris blijft er op letten dat de bibcollectie 

veelzijdig genoeg blijft. Als we zelf of als lezers tips hebben komen 

deze op een longlist te staan die door een of meer GROS-leden wordt 

voorzien van een préadvies. 

We hebben een fijne samenwerking met de Bib: deze speelt goed en 

graag in op de actualiteit en sluit aan op manifestaties, dat stellen we 

zeer op prijs. Ook bij onze evenementen doen we nooit tevergeefs een 

beroep op de ‘bibdames’, bijvoorbeeld als het gaat om promotie van de 

SDG’s, de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen. 

 

 

Filmontbijt Jeugdraad 
5 februari was er een ontbijtfilm van de Jeugdraad. Een 

activiteit volgens de ‘sandwichformule’: een licht 

verteerbare kinderfilm, met een krokant korstje van 

mondiale informatie en - en passant - een kennismaking met 

fairtrade qua ontbijtbeleg en vruchtensappen, gesubsidieerd 

door de GROS en aangekocht via de Wereldwinkel. Ook 

wordt de bijeenkomst benut om de kinderen en hun talrijke 

ouders iets te vertellen over een ontwikkelingsproject. Het 

Nieuwsblad plaatste een hele fotoserie van het 

zondagmorgenevenement op zijn site. Een fragment van de 

GROS-info die toen is verstrekt: 

 

 

Rani Hazaert uit Hoeilaart liep in 2016 3,5 maand stage als verpleegkundige in ziekenhuis CHUK in Kigali in 

Rwanda. Ze ontving een toelage van de GROS-Hoeilaart waarmee ze medische hulpmiddelen heeft aangekocht. 

Haar eerste bevalling heeft ze bijgewoond in het CHUK. Ze presenteerde haar bevindingen aan een zaal vol 

kinderen en ouders als voorprogramma van het filmontbijt. 

Eén van de subsidievoorwaarden van de GROS was dat ze op een zelfgekozen manier aan een breed publiek 

uitleg gaf over haar ervaringen. Rani deed dat met een powerpointpresentatie. Wie heel goed oplette kon alle 

antwoorden vinden voor de kruiswoordpuzzel die ze speciaal voor haar jonge publiek had gemaakt. Niet alleen 

het formulier met de oplossingen moest je weer inleveren, ook de bics, want die gaat de volgende ploeg 

verpleegkundigen in opleiding weer uitdelen in Rwanda. Rani stelde haar drie opvolgers voor aan de 

uitverkochte zaal: 200 stoelen ten bate van Rwanda. De drie meiden gaan 99 

dagen werken in het CHUK. In het door malaria geplaagde land verdienen 

verpleegkundigen een karig loontje. Er is gebrek aan simpele materialen. 

Zelfs eenvoudig hygiënemateriaal is niet altijd voorhanden. Rwanda werd in 

1962 onafhankelijk van België. De meerderheid van de bevolking leeft nog 

steeds onder de armoedegrens. 

Als GROS waren we met zes man present. Niet alleen voor de pistolets, 

croissants en faire drankjes (foto boven), maar ook om de presentatie van 

Rani te beoordelen. Na afloop waren we unaniem van mening dat ze ook voor 

dit laatste onderdeel aan haar subsidieverplichting heeft voldaan. 

https://www.nieuwsblad.be/cnt/blmva_02716117
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Les Cajoutiers 
Op vrijdag 13 januari was er in het Ruusbroecpark een goedbezocht benefietfeest voor 

Les Cajoutiers, een onderwijsproject in Senegal dat ook via een paar vaste steunpilaren 

in Hoeilaart wordt bijgestaan en veel steun krijgt (zie ook Repair Café). Er werd door 

Luc Van Hecke c.s. ongeveer € 4.150 opgehaald, exclusief een bijdrage van € 500 van 

de GROS. Met GROS-vertegenwoordiger Marc D’Haenens staat hij op de foto. Aan 

deze winterbarbecue namen zo’n 200 betalende dorpsgenoten deel en er waren nog een 

40-tal fuifgangers die bleven hangen. Ook volgens de organisatoren zelf was het een 

meer dan geslaagde activiteit. 

MATTAB 
Het improvisatietheater Mattab verzorgde op 1 

februari opnieuw en met wat steun van de GROS 

een avondje lachen, gieren en brullen in de grote 

zaal van het GC Felix Sohie. De volledige 

opbrengst was bestemd voor Chez Marraine, een 

kinderopvangcentrum in Rwanda. De organisatie 

en het initiatief was opnieuw in vertrouwde 

handen van Joke Muyldermans, vroedvrouw uit 

Hoeilaart en adviseur van de GROS. Wie het wel 

en wee van Chez Marraine in het Nederlands wil 

volgen kan dat via een facebookgroep doen. Daarop wordt verslag gedaan van de bouw 

van het opvanghuis en van de komende en gaande kinderen. 

Broederlijk Delen 
De ‘Koffiestop’ ging door op 11 maart. Er was 785 euro opbrengst 

op de markt en 220 in de bib, meer dan 2016. [foto van de actie op 

de markt: MAP] 

 

Op zondag 9 april kwamen 125 inwoners van Jezus-Eik en 

Hoeilaart samen in de Sint-Clemensschool voor de jaarlijkse 

Solidaire Maaltijd van Broederlijk Delen, dit maal om boeren in 

Burkina Faso te helpen bij het verbeteren van hun bestaan. Eén van 

de manieren is erosie tegen gaan: als 

het regent in Burkina - en dat is niet zo vaak - dan moet die regen de vruchtbare 

aarde niet wegspoelen. 

Eén van de vrijwilligers die hielp met serveren is Rosalie Lankoande uit Hoeilaart 

[foto links]. Zij verklapte dat de geserveerde noedels geen typisch Burkinees 

gerecht zijn, maar dat mocht de pret niet drukken. Het was een gezonde en 

voedzame maaltijd, veel mensen in het straatarme Burkina Faso moeten die vaak 

missen. 

Cuba 
Op 18 maart werd ten bate van de traditionele Paaseitjesactie van G3W (voor 

een milieuproject in Cuba) 4 kilo fairtrade paaseitjes verkocht. Dat gebeurde 

tijdens de zwerfvuilactie en het gelijktijdig plaatsvindende Repair Café. 

 

Adviesaanvraag 
In 2017 ontving de GROS één adviesaanvraag van het CBS: of we akkoord wilden gaan (ja, dat deden we) met 

een aanvraag van de Damiaanactie voor hun inzamelingscampagne eind januari 2018. In zijn aanvraag vroeg 

Damiaanactie aan het gemeentebestuur om toestemming voor verkoop op de openbare weg van hun stiften, het 

verspreiden van de affiches en voor het aankondigen van de actie in Hier Hoeilaart. 

 

https://www.facebook.com/groups/1423367007915550/?fb_dtsg_ag=Adygishc3WaOr_E5cuGd783sJgnMYgNMdm1RggxeVEOqaQ%3AAdyQaasYA3nhFhzouwkKQD4CRN0sWzDJyYoXqKXvawk_Xw
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Damiaanactie 
Op 7 juli vertrok Martijn Kayaert voor 3 weken met Damiaanbouwkampen naar Edo in het Afrikaanse Nigeria. 

Hier ging hij met een ploeg helpen bouwen in een lepradorp ‘Ossiomo’ dat 160 patiënten en hun families (460 

inwoners) telt. In dit dorp staan 25 vervallen woonblokken, zonder toiletten, sanitair of keukens. Ook elektriciteit 

en water ontbreken. Wat zij zouden gaan doen: renovatie van 16 kamers en gangen (dak en plafonds plaatsen, 

ramen en deuren, elektriciteit en muren herstellen en schilderen); bouw van 6 toiletten en badkamers en 4 

keukens. Het budget: 25.500 euro. Martijn vroeg financiële steun om de arbeiders en materialen ter plaatse te 

betalen. Dit geld zal volledig naar de bouw van dit project gaan, dus niet naar zijn reis, verblijf en organisatie. 

GROS beloofde vanuit Hoeilaart 1.500 euro partnersteun te geven. 

 

Na afloop presenteerde hij de werkzaamheden bij de 

GROS. Martijn heeft ook een bezoek gebracht aan een 

kamp in Lagos van een 500-tal mensen met lepra, waar 

(ex)patiënten door Damiaanactie worden verzorgd. Hij 

heeft ook scholen en ziekenhuizen bezocht. Hij heeft veel 

geleerd o.a. over hoe kinderen te entertainen, in een 

interculturele context. 

Hij verbleef in Eduro state, onder Lagos, in een idyllisch 

dorpje. Er is een problematiek van tbc en lepra in de 

regio. Met de vrijwilligers hielpen ze bij het bouwen van 

infrastructuur. Dit jaar waren er drie groepjes van vijf 

vrijwilligers. Ze hebben meegeholpen met twee 

woonblokken. Martijn heeft geld ingezameld via mails 

aan de eigen familie en ook door op evenementen te gaan ballonplooien. Foto: Tijdens de Meifeesten kon je je 

lege drankbeker inleveren ten bate van de Damiaanactie. 

GROS-infoavond over de WHO 
“Wie is er de baas over onze gezondheid?” De GROS organiseerde een 

infoavond over het WHO-beleid, de wereldgezondheidsorganisatie van de 

VN. Aletha Wallace, die met haar gezin in Hoeilaart woont (en nu ook lid is 

van de GROS), was in januari door G3W en the Peoples Health Movement 

uitgezonden naar Genève om daar de voorbereidingen van Executive Board 

voor de jaarlijkse assemblee te volgen. Ze voerde er het woord (YouTube) 

namens Medicus Mundi International over noodhulp en versterking van de 

algemene gezondheidsstructuren. 

Op 26 april werd ze in de Cafetaria geïnterviewd over haar buitenlandse reis. Niet-statelijke actoren krijgen een 

toenemende grip op de publieke gezondheidszorg. Nog maar 20% van het WHO-budget bestaat uit 

landencontributies. Sommigen prijzen het initiatief van filantropisch ingestelde miljardairs, anderen verguizen 

hun invloed en de lobbypositie die zij krijgen in dit soort wereldfora. Zij vergaarden hun fortuin immers via de 

farma-industrie (leveranciers van vaccins waar de WHO over beslist) en ze zijn bijvoorbeeld aandeelhouder van 

frisdrankenbedrijven die de volksgezondheid met hun obesitasdrankjes in de kantines van onze scholen 

ondermijnen. Zijn arme WHO-lidstaten nog wel vrij om te beslissen welke vaccinaties voorrang krijgen? Op 

deze website een samenvatting en links over het onderwerp. 

Jongerenreizen 
Yentel Bauduin uit Hoeilaart, nieuwe inwoonster, studeerde af als opvoeder. Ze ging vanaf februari een half jaar 

naar Senegal met een kleine visum-onderbreking in mei. Haar eerste ervaringen met de lokale partner ter plaatse 

waren niet positief. Dankzij haar klacht (ook andere vrijwilligers rapporteerden deze) over de werking ter plaatse 

van een Belgische ngo is er wel e.e.a. verbeterd, meldde ze ons bij terugkomst. Het blijft een moeilijke zaak om 

als Belgische ngo een project op afstand aan te sturen: is er wel zicht op misstanden? 

Yentel is in Senegal op eigen initiatief op zoek gegaan naar een alternatief en is gaan werken met en voor 

kinderen en jongeren in een weeshuis en ze heeft ook geholpen in een associatie voor albino’s. Doel was o.a. 

brillen en eten voor ze kopen. Albino’s worden vaak uit hun familie verstoten, moeten op straat leven en lopen 

het risico gedood worden vanwege hun huidskleur. 

De GROS droeg € 800 bij in haar reiskosten en steunde achteraf haar moedige beslissing om haar werkstage 

over een andere boeg te gooien. In Hoeilaart zamelde ze vooraf 203 kilo T-shirts in om in Senegal uit te delen. 

Hiervoor heeft ze een interview gegeven in Van Hier Tot Ginder. De verscheping van de T-shirts is volledig 

https://g3w.be/blog/wie-baas-over-onze-gezondheid-introductie-de-werking-van-de-wereldgezondheidsorganisatie
https://g3w.be/blog/wie-baas-over-onze-gezondheid-introductie-de-werking-van-de-wereldgezondheidsorganisatie
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bekostigd door een verzekeringsmaatschappij waar haar 

moeder werkt. Yentel liet weten zeker nog terug te gaan 

naar het West-Afrikaanse land. 

 

 Tijdens de Duurzame Doendersdag in november 

vertelde Yentel vanachter haar kraampje over 

haar inleefreis aan het geïnteresseerde publiek. 

 

 
 

 

Rani Hazaert uit Hoeilaart liep 3,5 maand stage als 

verpleegkundige in ziekenhuis CHUK in Kigali (Rwanda). 

Ze ontving een toelage van de GROS waarmee ze 

medische hulpmiddelen heeft aangekocht. Haar inleefreis 

staat in dit jaarverslag in de paragraaf Filmontbijt 

Jeugdraad. 

Afgekeurde aanvraag 
De aanvraag van één jongere hebben we helaas moeten afkeuren. Na eigen onderzoek kwamen we er achter dat 

de organisatie die jongeren ‘uitstuurt’ helemaal geen ontwikkelingsdoelstellingen blijkt na te streven maar ze 

onder het sentiment van ‘weeskinderen’ een duurbetaald vakantiewerkverblijf aanpraat in een tehuis. Ondanks 

de plausibel geredigeerde ‘aanbevelingsbrief’, het welgemeende engagement en de goedbedoelde reisplannen 

konden we ons er niet mee verenigen dat een Britse commerciële firma onder de naam ‘Projects Abroad’ profijt 

trekt uit het leed van kinderen in een Cambodjaans ziekenhuis. Onder druk van de publieke opinie had deze 

organisatie elders al bakzeil moeten halen (het zou helemaal niet om weeskinderen gaan), maar het bedrijf heeft 

zijn recruteringsactiviteiten gewoon voortgezet. ‘Weeshuistoerisme’ wordt steeds vaker onderkend als een erg 

schadelijke vorm van ‘hulp’. We baseerden onze afwijzing op digitaal archiefonderzoek bij een Britse kamer van 

koophandel en op dit bericht. http://www.worldsbestnews.nl/weeshuisvakantie-ben-je-betoeterd/ De organisatie 

Words Best News (gesponsord door de Gates Foundation) leerden we kennen via de Vlaamse Vierdepijlerdag. 

11-novemberherdenking en 11.11.11.-weekend 
De jaarlijkse ceremoniële herdenking 

van de lokale gesneuvelden van 

voorbije oorlogen [foto] gebeurt in 

Hoeilaart los van de 11.11.11-

activiteiten. Er was hierbij geen 

aandacht voor de rol van 

vredesbewegingen, Pax Christi of 

Amnesty International, alleen voor 

supranationale en voor defensie-

instellingen. 

 

Dat vinden we jammer. 11.11.11 

verwijst niet alleen met zijn naam naar 

11 november 1918 toen om 11 uur de wapenstilstand in werking trad. In hetzelfde weekend organiseerden de 

lokale 11.11.11.-vrijwilligers een drietal drukbezochte activiteiten, deels samen met Overijse: een quiz, een 

afterworkparty en een brunch. Daar blijkt een heel ander en talrijker publiek naartoe te komen dan naar de 

plechtigheden bij drie monumenten. Kunnen we die initiatieven 

naar elkaar brengen? 

De GROS stuurde daarom een advies naar het CBS om op 11 

november niet alleen het militaire aspect te benadrukken, maar ook 

vredesbewegingen een plaats te gunnen en om de deelnemers ook 

te wijzen op het 11.11.11.-programma (en vice versa). 

 

 Een geslaagde 11.11.11.-quiz met mooie prijzen, 

beschikbaar gesteld door lokale bedrijven en de 

Wereldwinkel. De grote zaal was volzet. 

 

http://www.worldsbestnews.nl/weeshuisvakantie-ben-je-betoeterd/
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Bij de 11.11.11.-brunch op zondag [foto] was meer volk dan 

vorig jaar, ook hier waren alle plaatsen bezet. De 

keukencapaciteit in het GC Felix Sohie is krap voor dit soort 

grote evenementen. Als het om 12 uur begint moet het 

misschien de volgende keer wel eerder een lunch in plaats 

van een brunch genoemd worden. Omdat het 11.11.11.-

jaarthema migratie was hadden we een Syrische vluchteling 

als (onopvallende) eregast uitgenodigd. 

Druivenfestival 
Er is opnieuw de vraag gekomen aan de GROS om de T-shirts van het Druiventeam te sponsoren. Het volstaat 

voor ons niet dat deze fair trade zijn. FT hoort immers al het uitgangspunt te zijn bij aankopen. De GROS vraagt 

ook dat het fairtradelogo zichtbaar wordt en dat de T-shirts niet elk jaar opnieuw hoeven te worden aangeschaft 

maar kunnen worden hergebruikt. We zien ook graag dat er meer fairtradeproducten worden aangeboden op het 

festival, conform het gegeven dat Hoeilaart een fairtradegemeente is. We gingen (en blijven) hierover in gesprek. 

 

Vluchtelingen 
De organisatie Vriendschap zonder Grenzen ontving tweeduizend euro 

subsidie voor het uitdelen van ontbijtpakketten aan vluchtelingen die bij de 

Dienst Vreemdelingenzaken in Brussel buiten moeten wachten op hun 

intakegesprek. Het is deze organisatie die ons in contact heeft gebracht met 

kunstenaars die gevlucht zijn uit Syrië, Irak en Azerbeidzjan. Op de foto: 

een werkbezoek dat we op 8 september brachten aan Globe Aroma in 

Brussel, een organisatie die op dat moment een veilig verblijf bood aan 

kunstenaars om te kunnen integreren in de hoofdstedelijke kunstwereld. 

Hier smeedden we het plan om bij de 100e herdenking van de Groote 

Oorlog in november 2018 een expositie in 

Hoeilaart in te richten in de zaal Molenberg 

van het GC Felix Sohie, met medewerking 

van Mohamed Chebchoubi, een veeltalige 

Brusselaar die de GROS uitstekende intermediaire diensten wist aan te bieden en 

hielp bij het tolken voor een interview met een jonge kunstenares uit het Midden-

Oosten die in het GROS-blad Van Hier Tot Ginder van november 2017 vertelde 

over haar angstige reisverhaal, dobberend op een bootje richting Griekenland.  

 

Meifeesten 
Het werd dit jaar een “wereldtent” op de 

Meifeesten, een grote witte scoutstent van 

waaruit de bij de GROS aangesloten 

groeperingen zich tijdens de Meifeesten 

presenteerden op dit jaarlijkse 

dorpslentefeest. Wereldwinkel, LEEF, G3W, 

Martin De Kegel vzw, Oxfam Trailwalkers 

en Les Cajoutiers waren van de partij. Ook 

het Repair Café was present bij onze tent met gratis fietsreparaties. De muziek van de 

Braziliaanse tweemansformatie die we hadden ingehuurd was mooi, maar een 

volgende keer kiezen we toch voor wat anders. Onze afspraken met de 

centrale organisator Doendervolk hadden we niet goed geregeld, er was 

op hetzelfde moment ook muziek in de grote tent. Maar vooral, luide 

muziek bemoeilijkt het voeren van gesprekjes aan onze kraampjes. Het 

blijft lastig om zelfs met infotainment een festivalpubliek te boeien dat 

vooral lijkt te komen voor entertainment en dat informatie in het 

gunstigste geval ervaart als een bijkomstigheid. Het is jammer dat er zo 

weinig aanbod gevonden kan worden van bijvoorbeeld straat- en 

vormingstheater voor dit type openluchtfestivals. We blijven zoeken naar 

nieuwe werkvormen… Het was heel koud die dag. De tent was vrij 
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donker en te laag om van buiten een goed contact te hebben met het passerende publiek. Er is ons bij de 

evaluatie van het evenement gevraagd om in 2018 niet op de zondag maar op zaterdag te komen, zodat een 

combinatie met de boekenverkoop van de Bib en de speelgoedrommelmarkt mogelijk is in de grote tent. 

Kledingcontainers 
De GROS vroeg in januari via zijn vergaderverslag aandacht voor het 

feit dat textielbakken bij veel burgers de indruk wekken dat het Vlaamse 

overheidscontainers zijn. Ze staan op openbare plaatsen en soms 

wekken opschriften de indruk dat een fors deel van de opbrengst van je 

textieldonatie naar een goed doel gaat. Die suggestie is soms maar ten 

dele waar. De relatie van zo’n bekritiseerd containerbedrijf met een 

organisatie voor kinderrechten “in het Zuiden” is inmiddels eenzijdig en 

zonder motivatie door de containerfirma beëindigd. Mogelijk om meer 

kritiek te ontlopen. Een verklaring waarom de foto’s van kinderen uit 

het Zuiden van de containers zijn gehaald bleef uit. 

 

Waar weinigen bij stilstaan is dat ons textiel niet geschonken wordt aan 

behoeftigen, maar in bijvoorbeeld West-Afrika verkocht tegen reguliere marktprijzen. Trendy kleding is er dan al 

uitgehaald want die wordt verkocht in vintagewinkels in Brussel. Winterkleding vindt zijn weg naar bijvoorbeeld 

Roemenië. De donatie aan een goed doel is soms maar een fractie van de omzet. 

 

De ironie wil dat er wel goededoelenbakken bestaan, maar die bevinden zich op minder toegankelijke locaties, in 

andere gemeenten of op ons milieupark, waar de toegang tot die bakken voor burgers betalend is. Wie een 

overbodig geworden hoeslaken wil schenken moest aan Interrand enkele euro’s toegangsgeld betalen. Dat 

vonden wij de wereld op zijn kop. De gemeente ontvangt bovendien jaarlijks tot € 4000 voor de verhuur van de 

textielbaklocaties die op de openbare weg staan. Het CBS liet de GROS desgevraagd weten dat we voorstellen 

bij hem kunnen indienen waaraan deze huurinkomsten zouden kunnen worden besteed. Het CBS besteedt de 

opbrengst nu aan klimaatacties en fietsenstallingen, zo is de GROS medegedeeld. 

  

 

Oxfam trailwalker 
Twee sportief aangelegde Hoeilanders, Regina en Dirk, deden mee aan een uitdaging 

van Oxfam Solidariteit om te gaan stappen in de Ardennen. Op de Meifeesten 

zamelden ze geld in waarmee je hun prestatie kon sponsoren en ze organiseerden ook 

een spaghettiavond op 2 juni [foto]. Ook een handvol leden van de GROS is die 

avond komen eten in de Cafetaria van het GC Felix Sohie, net als tientallen andere 

dorpsgenoten. 

Noodhulp 
De organisatie 1212 hield een actie in het kader van de hongersnood Oost-Afrika. De GROS besliste een storting 

te doen van € 1000 en maakte hierover een persbericht, met een oproep aan Hoeilanders om voorbeeld te volgen. 

Eerder werd al € 750 overgemaakt voor Nigeria en een zelfde bedrag voor Somalië. Na de orkaan die over Cuba 

raasde besloot de GROS ook hier voor de verlening van noodhulp een bedrag van € 1.500 te doneren. 

Lumumbaplein 
De GROS had in 2015 en 2016 een lijvig voorstel opgesteld om het voorpleintje voor het GC Felix Sohie te 

vernoemen naar Patrice Lumumba, de eerste democratisch gekozen leider die door toedoen c.q. nalaten van 

België in 1961 is vermoord. Uit de gesprekken die onder meer met de Cultuurraad op 16 maart 2017 gevoerd 

zijn blijkt dat ons koloniale verleden zich nog niet heeft bevrijd van de gedachte dat alleen de vele Belgen die 

met de kennis van nu eerder als dader worden beschouwd een degelijk eerbetoon toekomt. Dat op zijn minst één 

beroemd Congolees slachtoffer een straatnaam verdient 

roept 50 jaar na dato nog steeds verdeeldheid op.  

 

 links: presentator Kris Smet sprak met Walter 

Zinzen en foto rechts met eregast Ludo De 

Witte tijdens het GROS-Wereldfeest in 2016 

over de betekenis van Lumumba. 
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Onze buurlanden vernoemen wel tal van straten naar Lumumba, maar hier bestaat nog weerstand. Ook in het 

argument van de Heemkundige Kring dat Lumumba niet van betekenis was voor onze onmiddellijke omgeving. 

(We hebben in ons dorp wel een straat vernoemd naar Dixmude...) Een breed gedragen publiek eerherstel vergt 

nog meer bewustwording. Onze eigen wonden lijken dieper te zijn dan die van de ettelijke miljoenen Congolezen 

wiens dood we zouden moeten betreuren. De donkere kanten van onze koloniale geschiedenis zouden we levend 

moeten houden voor ons nageslacht. 

 

Het is voor ons de vraag of een alternatief, het vernoemen van een lokale voetweg naar Lumumba (een suggestie 

vanuit het CBS) of een bankje met inscriptie (Heemkundige Kring) zich wel verhoudt tot de statuur van de jonge 

premier en bij het onrecht dat Congolezen is aangedaan, bewust of stilzwijgend. We denken er nog over na. 

 

 

Duurzame Doendersdag 
Hoe haal je ontwikkelingssamenwerking uit de hoek van de 

liefdadigheid en van het kruimelwerk? Hoe zorg je er voor dat 

overheidsbeleid dat vaak in sectoren of hokjes is opgedeeld een 

overkoepelende logica krijgt en zodat doelmatig werken 

geïntegreerd wordt? Is de 0,7% voor 

ontwikkelingssamenwerking een speelpotje om geëngageerde 

burgers koest te houden of zetten we het welbewust in voor mondiale duurzame ontwikkeling?  

 

De VN kreeg applaus van alle regeringen van ons land en van 192 mede-VN-leden om haar 17 Duurzame 

Ontwikkelingsdoelstellingen (ook wel SDG’s genoemd naar hun Engelstalige afkorting) te implementeren in de 

alledaagse beleidsuitvoering, ook van gemeenten. 

 

De SDG’s bieden een prachtig integraal 

perspectief op duurzame ontwikkeling. Niet alleen 

in de ‘derde’ maar juist ook in onze ‘eerste 

wereld’. Want trekken de effectenbeurs, armoede, 

klimaat, virussen en vooral ons financieel handelen 

zich iets aan van landsgrenzen? 

 

Ook in Hoeilaart komt kinderarmoede voor en 

lopen we besmettingsrisico’s. De mondiale 

voetafdruk van ons als Hoeilanders staat in geen 

verhouding tot die van de 1 miljard 

wereldbewoners die van nog geen 2 dollar per dag 

moeten zien te leven. 

 

In 2017 hebben we gezocht naar manieren tot 

verbreding van ons werk en naar verdieping. Dat is 

gelukt door samen met dertig andere lokale organisaties een Duurzame Doendersdag te organiseren. 

 

Voor de meeste mensen, ook voor de gemeente, leek het om een nieuwe materie te gaan. Maar door niet te 

vertrekken bij de beleidstheorie maar bij de dagelijkse praktijk in ons dorp is het gelukt om genoeg enthousiasme 

en betrokkenheid te genereren en verbanden te leggen. De SDG’s gaan niet over iets wat erbij komt, ze omvatten 

ons reguliere werk. Ze bieden een paraplu en zorgen voor logica. Op alle van de 17 genoemde gebieden zijn we 

in Hoeilaart al actief. Dat toonden dertig organisaties en lokale initiatieven tijdens de Duurzame Doendersdag. 

 

Op 7 oktober organiseerden we in de voormiddag met enkele actievelingen uit het Klimaatteam en de Milieuraad 

een duurzame informatiemarkt waar de 17 SDG’s visueel gekoppeld werden aan 30 kraampjes op het vlak van 

mensenrechten, senioren, coöperatief werken, energie, voeding, afval, mobiliteit, ethisch bankieren, 

ontwikkelingshulp, fairtrade, enzovoorts. Dit, samen met een tweedehandsverkoop van kleding, een open dag in 

de Bib en een Repair Café. 

 

Een stevige middagwandeling door het eigen dorp voerde langs 17 ‘duurzame’ plaatsen waar één van de SDG’s 

ter plekke kon worden gevisualiseerd: al was het maar via een straatnaambordje, een gebouw, een zonnepaneel, 

bijenkorf, boekenruilkast of een waterloop. 

https://www.unric.org/nl/sdg-in-nederlands
https://www.unric.org/nl/sdg-in-nederlands
https://www.hoeilaart.be/agenda/e/duurzame-doendersdag/6451b188-3997-4572-a0aa-8dc8539018b1
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De avond was voor de diehards: een bijeenkomst 

in de Cafetaria onder leiding van Peter Wolaert 

van de VN-organisatie UNRIC. Hij liet op een 

didactisch slimme manier zien hoe je de 17 

SDG’s verknoopt: hij maakte een selfie om via 

zijn netwerk aan anderen te tonen dat Hoeilaart 

op dit vlak niet achteraanloopt. We mogen de 

eerste Duurzame Doendersdag een succes noemen, want het initiatief om 

een herhaling te organiseren kwam nu niet van de GROS maar van de 

gemeente. 

Bezetting van Palestina 
Op 25 november was de GROS-voorzitter te gast bij een solidariteitsbijeenkomst van Intal in Brussel waar we 

inspiratie en de eerste contacten opdeden voor het organiseren 

van het Palestina-onderdeel voor de meifeesten in 2018 [foto 

rechts]. Daar ontmoetten we namelijk Saadi Nawal, lid van de 

GROS Tremelo en werkzaam op de Palestijnse ambassade. 

Saadi kwam in december twee keer naar Hoeilaart om met ons 

te brainstormen over een culturele inkleuring 

van de GROS-bijdrage aan de Meifeesten in 

2018. Haar taak is om Palestina positief in beeld te brengen in België door middel van cultuur. 

Haar input zou in 2018 een vervolg krijgen. 

 

Op 28 november organiseerde 5voor12 een voordracht in het GC Felix Sohie door Midden-

Oostendeskundige Brigitte Herremans over Israël en Palestina [links]. Tot voor kort was zij 

medewerker Midden-Oosten bij Broederlijk Delen en bij Pax Christi Vlaanderen. 

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

thuis. Er verschenen 3 nummers. 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. Om 

distributiekosten te besparen en vooral om het mediumbereik te vergroten zouden we onze nieuwsbrief waar 

mogelijk willen meehechten met het gemeentemagazine Hier Hoeilaart. In het verleden is dat al enkele keren 

gelukt. 

De digitale ontsluiting van VHTG (als pdf op de gemeentewebsite) was ongedaan gemaakt als gevolg van de 

opvatting van de schepen van Communicatie dat www.hoeilaart.be geen archieffunctie zou mogen hebben. Dat 

is jammer, want ons blad kon plots niet meer door mensen buiten Hoeilaart worden gelezen. Het opvragen en 

nazenden van een nummer (bijvoorbeeld naar een ngo, naar een geïnteresseerde of naar een geïnterviewde) 

moest door deze maatregel een tijdlang door (en op kosten van vrijwilligers) worden gedaan, want we hebben 

geen abonnementensysteem. Sinds het novembernummer is onze trimestriële huis-aan-huis-nieuwsbrief gelukkig 

weer digitaal te raadplegen, zij het dat alle voorgaande nummers (ons werkarchief) niet meer toegankelijk zijn.  

Ethisch bankieren  
Op 7 maart 

organiseerde de 

GROS een 

infoavond in 

samenwerking met 

Marjon Meijer 

[links] van Fairfin, 

De voordracht, in 

de Cafetaria, is 

door enkele 

tientallen mensen 

bijgewoond. 

https://www.hoeilaart.be/van-hier-tot-ginder
https://www.hoeilaart.be/van-hier-tot-ginder
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Overstappen naar een faire bank kan veel impact hebben op de economische beslissingen die de huidige 

grootbanken nu doen zonder overleg met hun klanten. Van de fysiek bij ons in het dorp gevestigde banken scoort 

Argenta als minst slechte in de Eerlijke BankWijzer. Alleen spaarbank Triodos scoort goed. 

Fairtradegemeente 
De GROS vernam met instemming dat het gemeentebestuur zich heeft uitgesproken tegen het 

gebruik van natuursteen uit India als dat is verkregen door kinderarbeid. Dit punt werd 

expliciet als criterium opgenomen in het lastenboek voor de aanleg van het nieuwe 

Gemeenteplein. 

Groenteproject 3Wplus 
 

De verkoop van streekverse groenten via hoeilaartfairtrade@gmail.com is ook in 2017 

voortgezet via de Wereldwinkel. Abonnees krijgen via de mail en via de 

facebookpagina een berichtje als er weer verse aanvoer is uit de serres 

van Kelleveld en Solheide. [foto: 3Wplus brengt op dinsdagmiddagen om 

14u15 een verse lading verse groenten]. 

 

De facebookgroep Hoeilaartfairtrade wordt door de GROS geregeld gevuld 

met nieuwtjes over fairtrade, faire festivals, duurzaam inkopen 

doen en ethisch bankieren. 180 mensen zijn hier op geabonneerd. De 

financiële afhandeling van de groenteverkoop door 3Wplus 

vroeg om betere werkafspraken. De Wereldwinkel heeft hiertoe het 

initiatief genomen en dat is gelukt. 

Nog enkele Wereldwinkelactiviteiten 
13 mei was het Werelddag van de fair trade. Thema: Herschrijf de handelsregels. Een 

delegatie van Oxfam-activisten is met leden van het Europees Parlement gaan praten 

over de impact van handelsverdragen voor het 

Zuiden. In de namiddag waren er wandel- en 

fietstochten, ook in onze regio. De Wereldwinkel 

Hoeilaart deed mee, samen met die van Overijse, 

Tervuren en Kortenberg. In Pachthof Stroykens in 

Duisburg kregen de sportievelingen een gratis 

picknick, pistolets via Linda Vandervaeren, met 

fairtradeproducten. Bedoeling was om zoveel 

mogelijk ‘kilometers’ te verzamelen. Er waren 70 

fietsers, ze zamelden 2.800 km in. 

 

Tijdens de Week van de vrijwilliger zijn enkele spandoeken beschilderd die bij gebeurtenissen in het dorp 

werden uitgehangen. zoals bij de Dag van de Markt. 

 

De Wereldwinkel geeft in het kader van zijn sensibiliserende taak een eigen 

magazine uit dat in Hoeilaart huis-aan- huis wordt verspreid: er staan 

winkelaanbiedingen in en achtergronden over producten, de herkomst er van 

en over de makers. Ook verzorgt de Wereldwinkel steeds de achterpagina van 

het GROS-blad Van Hier Tot Ginder, steeds met een eigen nieuwsbericht en 

met een fair recept. 

mailto:hoeilaartfairtrade@gmail.com
https://www.facebook.com/groups/149649895211211/?fb_dtsg_ag=Adw9ya6mrokVy4nZY7UFlRZZwhv-CIu4Id-gxgi5lSUadA%3AAdzo9lojN21Vci24hp1E1cTYPqFwbR4vikaptJRK_KDx3w
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Faire aanbestedingen 
 

De GROS wees in zijn vergadering in juni op een inconsequentie in het beleid. Het CBS sloot een 

exclusiviteitscontract af met een leverancier op grond waarvan onze lokale 

verenigingen verplicht worden om welbepaalde dranken te schenken tijdens het 

Druivenfestival. (Zo niet, dan leent dit bedrijf geen koelkasten en togen aan 

Hoeilaart uit.) Dit contract is niet openbaar. Waar de gemeenteraad zich wel 

over heeft uitgesproken is de bevordering van fair trade. Maar om dit 

beleidsdoel te realiseren worden veel minder krachtige beleidsinstrumenten 

ingezet. Aan verenigingen zou derhalve niet alleen vriendelijk moeten worden 

gevráágd om fairtradedranken te schenken, het zou de norm moeten zijn dat 

burgers op dit vlak een vrije keuze kunnen maken. Die vrijheid is er nu niet.  

 

Het Druivencomité beloofde ons om meer FT-producten te presenteren tijdens recepties waar hij invloed op 

heeft. Het Davidsfonds biedt fairtradekaastaarten aan tijdens het Druivenfestival: de consument kan hier zelf 

kiezen. Bij de ontvangsten van nieuwe inwoners presenteert de gemeente ook fairtrade kaastaart. De bewoners 

van De Berken hebben speciale FT-vlaggetjes gemaakt om dit streekproduct ook zichtbaar als Hoeilaartse FT-

taart aan te kunnen bieden. 

 

Fair koken 

met ouderen 
De Fairtradeweek in 

oktober betekende al 

voor de derde keer dat 

er door vrijwilligers 

fair gekookt met en 

voor bezoekers van 

dagopvang De Wijnstok in het woon- 

zorgcentrum. De GROS leverde via de 

Wereldwinkel een aantal ingrediënten. 

Initiatiefneemster Marie Brand deed de inkopen 

en 3Wplus stelde streekverse serregroenten ter beschikking. We maakten er een kort verslag 

van dat in weekblad De Serrist en op onze Facebookpagina is gepubliceerd. 

Financieel verslag 2017  

 
beginsaldo op 1 januari 2017 

   

9.976,96 

ontvangen toelagen van gemeente 
 

+85.261,00 

totaal beginsaldo en inkomsten 
  

96.154,96 

totaal uitgaven 
    

-85.730,50 

eindsaldo op 31 december 2017 
  

10.424,46 

       algemene werkingskosten 
(streefnorm 5%, realisatie 0,23%) 

   

197,40 

       nieuwsbrief Van Hier Tot Ginder 
         druk en distributie via De Serrist 

 
3.942,50 

     terugbetaald door Wereldwinkel 9173 
  sensibilisering scholen 

  

586,39 
                                            

3 Dit is ¼ deel van de uitgaven voor Van Hier Tot Ginder van het voorgaande jaar, een bijdrage in de kosten van het blad: de 
achterpagina wordt gevuld door de Wereldwinkel. 
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boeken en dvd's voor de Bib 
  

1.003,48 
 ervaringsreizen jongeren 

  

1.335,00 
 Meifeesten 

   

559,30 
 Hoeilaart fairtradegemeente 

  

2.542,52 
 campagne Broederlijk Delen 

  

725,10 
 campagne 11.11.11 

   

5.174,76 
 Duurzame Doendersdag 

 
. 2.078,04 

 WHO-avond 
   

26,25 
 infoavond banken 

   

481,74 
 Wereldwinkel 

(streefnorm 30% realisatie 29,8%) 
   

25.578,00 
 totaal sensibilisering 

   

44.033,08 
 
Vriendschap zonder grenzen - hulp vluchtelingen 1.000,00 

 Broederlijk Delen 
   

4.500,00 
 Martin De Kegelfonds 

  

5.000,00 
 Damiaanactie bouwkampen 

  

1.500,00 
 G3W 

    

5.000,00 
 Les Cajoutiers 

   

2.500,00 
 Impore 

    

4.500,00 
 Vluchtelingenwerk Vlaanderen 

 
2.000,00 

 Oxfam Solidariteit Druifstappers 
 

1.500,00 
 11.11.11 

    

10.000,00 
  

totaal partnersteun 
    

37.500,00 

Nigeria Unicef 
   

750,00 
 Somalië Oxfam Solidariteit 

  

750,00 
 1212 Hongersnood 

   

1.000,00 
 Cuba orkaan Irma 

  

1.500,00 
 totaal noodhulp 

    

4.000,00 
 
TOTAAL UITGAVEN 
streefnorm 65% realisatie (excl. 29,8 % 
Wereldwinkel) 70% 

    

85.730,48 

 


