
 
WERKINGSVERSLAG 2009 

van Gros Hoeilaart 
 
In zijn achtste werkingsjaar heeft de Gemeentelijke Raad voor 
Ontwikkelingssamenwerking (Gros) zich verder ingezet om ons met respect en 
solidariteit met de wereld en onszelf te leren omgaan. 
 
De Gros kiest er in de eerste plaats voor om plaatselijke initiatieven te 
ontwikkelen die de sensibilisering van de Hoeilaartse bevolking en een 
mentaliteitsverandering beogen, om op die manier in de Derde Wereldlanden 
meer kansen te creëren. 
 
Daarnaast beheert de Gros ook het gemeentelijk budget voor ontwikkelings-
samenwerking, waarmee allerlei projecten en acties kunnen ondersteund 
worden. 
 
Dit budget werd opgetrokken van 0,46 % in 2008 naar 0,52 % van het totale 
gemeentelijk budget in 2009. Dit aandeel neemt elk jaar toe, met de bedoeling 
in 2012 de beoogde 0,70 % te bereiken. In 2009 kon Gros beschikken over een 
subsidie van 49.719 euro, volgens de verdeelsleutel te besteden als volgt: 

• 2.485,95 euro (5 %) voor werkingskosten, 
• 32.317,35 euro (65 %) voor sensibilisering en partnersteun, 
• 14.915,70 euro (30 %) voor de Wereldwinkel. 

 
       

 
 
In het werkingsverslag 2009 vinden we een overzicht van de concrete acties en 
projecten, die in de loop van dit achtste werkingsjaar werden ontwikkeld. 
 
Eigen sensibiliseringsacties 

- Documentatiedienst in samenwerking met de Ruusbroecbibliotheek 
In 2009 ging de Gros verder met het aankopen van brochures, 
tijdschriften en boeken, om ze aan de openbare Ruusbroecbibliotheek te 
schenken. Zo wil de Gros de documentatiedienst over 
ontwikkelingssamenwerking en duurzame ontwikkeling, die in 2003 werd 
opgestart, verder blijven ondersteunen. Deze werken worden gemerkt met 
het ‘wereldbollogo’. Aan de hand van dit logo kunnen ze gemakkelijk door 
de bibliotheekgebruikers teruggevonden en geraadpleegd worden. Het 
abonnement op ‘Mo’ (mondiaal tijdschrift) werd voor de bibliotheek 
verlengd. 
 

- Van Hier tot Ginder 
Het tijdschrift ‘Van Hier tot Ginder’ verscheen ook in 2009 drie maal en 
werd in alle bussen van Hoeilaart verdeeld. 
 

- Samenwerking met de scholen 
Er werd in 2009 met de plaatselijke basisscholen besproken op welke 
manier de Gros hun inspanningen om de leerlingen te sensibiliseren voor 
duurzaamheid en ontwikkelingssamenwerking kan ondersteunen. 
 



Voor het onderwijzend personeel van beide scholen werd het abonnement 
op het mondiaal tijdschrift ‘Mo’ verlengd. Voor de klassen werden 
11.11.11-kalenders aangekocht. 
 

- Informatiebijeenkomsten/tentoonstelling 
In 2009 organiseerde de Gros volgende informatiebijeenkomsten: 
- op 12 maart 2009, in samenwerking met de milieuraad: 

informatiebijeenkomst over ‘duurzame ontwikkeling’, door de vzw 
Vlaams Overleg Duurzame Ontwikkeling 

- op 12 mei 2009: over ‘microkredieten’ 
- op 5 november 2009: over het ‘Martin De Kegelfonds’, dat vanuit 

Hoeilaart wordt gesteund (Sint-Clemensschool, KAV, Gros) en actief is 
in Sri Lanka, vooral op vlak van onderwijs. 

 
Samen met Gros Overijse werkte Gros Hoeilaart ook mee aan de 
tentoonstelling ‘Achter de spiegelbeelden’, die van 16 november tot 1 
december liep in het GC de Bosuil te Jezus-Eik. 
 

- FairFradeGemeente 
Het gemeentebestuur ondertekende de Fair Trade-resolutie, waarmee de 
gemeente aangeeft te streven naar de titel van FairTradeGemeente. Om 
deze titel te krijgen moet aan zes criteria voldaan worden. De Fair Trade-
trekkersgroep ‘trekt de kar’, samen met een aantal specifieke 
werkgroepen, om deze doelstellingen te bereiken. De trekkersgroep en de 
werkgroepen werken onafhankelijk van de Gros maar brengen op elke 
Gros-vergadering verslag uit van de stand van zaken. 
 
In 2009 werd besloten om de verdere uitwerking van de actie ‘Schone 
Kleren’ eveneens aan een Fair Trade-werkgroep toe te vertrouwen. Deze 
actie promoot kleding, die in mensvriendelijke arbeidsomstandigheden 
werd geproduceerd. 

 
 
Ondersteuning van acties 

- Ook in 2009 ondersteunde de Gros de plaatselijke acties voor Broederlijk 
Delen en 11.11.11. 
 

- Gros zorgde voor muzikale animatie op de Meifeesten met de Zuid-
Afrikaanse groep Binang Mmimo tijdens de picknick in het park. 
 

- Gros ondersteunde de Palestina-avond van de Wereldwinkel, waarbij de 
film ‘Lemon Tree’ werd vertoond, gevolgd door een debat. 
 

- Gros steunde volgende projecten in het Zuiden, waaraan jongeren uit 
Hoeilaart ter plaatse gingen meewerken (‘ervaringsreizen jongeren’): 

 
- bouwkamp van de Bouworde vzw, waaraan Amy Verbeke deelnam; 
- Impore-project in Rwanda, waaraan Joke Muyldermans deelnam. Dit 

project spant zich in om de kwaliteit van de moeder- en kindzorg in 
het rurale zuiden van Rwanda te verbeteren. 

 



Partnersteun 
Partnersteun werd toegekend aan Broederlijk Delen, 11.11.11, Wereldsolidariteit, 
het Martin De Kegelfonds (Sri Lanka) en het Impore-project (Rwanda). 
 
 
Noodhulp 
De Gros verleende in 2009 financiële steun aan volgende noodhulpprojecten: 
 

- oktober 2009: G3W - Manilla (tyfoon): 750 euro 
- december 2009: Music for Life (strijd tegen malaria): 750 euro 


