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1. WELKOMSTWOORD 
Wies verwelkomt de aanwezigen op de dertigste editie van deze algemene vergadering. De 
ontvangen nieuwjaarswensen worden overlopen. In dit verkiezingsjaar verwijst de voorzitter ook naar 
het belang van de opmaak van een memorandum. 
 

2. JAAROVERZICHT 2017 EN FINANCIËLE VERRICHTINGEN 
Aan de hand van een powerpointpresentatie (zie bijlage), wordt een chronologisch overzicht gegeven 
van de activiteiten en acties van het afgelopen jaar (Gros bezoekt de scholen, Broederlijk delen, de 
Lentecampagne van Wereldsolidariteit, deelname aan de zwerfvuilopruimactie, de stand tijdens de 
wijnfeesten, de winterwandeling, Koffiestop, Week van de Fairtrade, de 11.11.11-actie met de 
plooivergadering en zo’n 50 vrijwilligers die de actie deur-aan-deur hebben gerealiseerd, de 
thematafel in de bibliotheek, de quiz met 40 quizploegen…).  
Bij de toekomstige GROS-acties en evenementen zullen minder ballonnen worden gebruikt. Ballonnen 
zijn schadelijk voor het milieu. Vissen zien de plastic linten/ballonnen als voedsel. Dit komt vervolgens 
de gezonde voeding (visvangst) in ontwikkelingslanden niet ten goede. 
 

3. VOORSTELLING PROJECTEN  
Tijdens deze jaarvergadering verdelen de GROS-leden het budget, dat de gemeente ter beschikking 
stelt voor internationale samenwerking. Om te beslissen over de toekenning van de toelagen, moeten 
de betrokken vertegenwoordigers niet per se aanwezig zijn.  
 

A. AANVRAGEN VAN STUDENTEN 
Er zijn dit jaar geen aanvragen van studenten.  
 

B. LOPENDE PROJECTEN  
De aanwezige vertegenwoordigers van de lokale werkgroepen krijgen de gelegenheid om de stand 
van zaken van de lopende projecten toe te lichten 
 
1.Purandi naar school – Nepal (Bie Cleynhens) 
De school is er en wordt momenteel ook niet verder uitgebreid. De lesgevers en opvoeders zijn de 
zwaarste kost. Milieuopvoeding (zwerfvuilopruimactie) krijgt er ook een plaats naast rekenen en 
schrijven.  
 
2.Foumbot – Kameroen (Erwin Van Kerschaver) 
De bouw van het Centre de Santé d’Excellence’ is grotendeels af. Momenteel wordt er gewerkt aan 
een waterput. Twee activiteiten staan er centraal: moeder- en kindzorg. De methodiek bestaat uit twee 
programma’s ‘Les 1000 premiers jours de la vie’ (aandacht voor voeding en zorg vanaf de 
zwangerschap tot en met het tweede levensjaar als hefboom om de toekomstige gezondheid van het 
kind te optimaliseren) en ‘la méthode Mère Kangourou’ (het kind wordt onmiddellijk op de huid gelegd 
omdat de overlevingskansen van het kind dan groter zijn). In de buurt van het centrum is er ook een 
school voor verpleegkundigen die deze programma’s zullen toepassen.  Het volgende project is het 
opstarten van  ‘revalidatie’ voor zo’n 140 kinderen met afwijkingen aan de ledematen. Deze kinderen 
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zijn naast hun beperking ook mentaal belast. Het project tracht in de toekomst ook de integratie van 
deze kinderen in de school te realiseren. Het artikel ‘Centre Médico-Sanitaire Foumbot Kameroen: het 
medisch centrum is –bijna!-klaar (Rudi Demeuse) wordt aan dit verslag toegevoegd. 
 
3. Riobamba – Ecuador - Margriet Wouters (Godelieve Wouters is verontschuldigd) 
Het buurtcomité ‘Vrienden van de Hellicht’ steunt dit project, dat zich richt op een waardig bestaan 
voor de vrouwen. Margriet Wouters heeft telefonisch en met veel enthousiasme de huidige werking 
toegelicht. Cursussen worden georganiseerd om beroepsvaardigheden bij te brengen. De mensen 
krijgen er ondertussen ook een nieuw huis (wederopbouw na de aardbeving voor een nieuw dorp ‘Villa 
de la alegria’). Er is ook aandacht voor thema’s’ die nog in de taboesfeer zitten zoals machtsmisbruik, 
kindermishandeling, …De Rotary heeft bijgedragen tot  het plaatsen van kachels in de huizen. Ter 
plaatse zorgt een wagen voor het vervoer van de kolen naar de huizen. 

 
4. El Molino – Bolivia (Jos Geleyns)  

Het project situeert zich rond het vormingscentrum El Molino in de provincie Potosi. De doelgroep is 
indianengemeenschappen, die in het hooggebergte leven. Mia Meersman zet dit jaar haar project in 
de verf met de “lama actie” (Adopteer een lama-baby of grote lama). Via een uitwisselingsprogramma 
en sponsoracties steunde ook de Ursulinenschool in Mechelen (leerlingen van BI-More) dit project. De 
lama is niet alleen een vervoermiddel, maar ook een heilig offerdier. Daarnaast is lamawol een 
grondstof om allerlei producten te maken. In Europa is er wel vraag naar natuurvezels, maar 
lamavezels moeten eigenlijk een handelswaarde krijgen. Door de ingezamelde middelen konden 
mengmachines worden ingezet om de lamawol een ander kleur te geven. Vanuit Duitsland werden 
ook weefmachines ingezet in de dorpjes. Ook de aandacht van de medische wereld voor lama’s 
(lama-antistoffen) komt kort ter sprake. Mia werkt hiervoor samen met de KUL.  
 
5. Sandema SOS Ghana (Sophie Janssens) 
De vzw SOS Ghana focust zich op het Noorden van Ghana. Er wordt verder gewerkt aan de bouw van 
het multifunctionele community center. In 2017 lag het project enkele maanden stil omdat de lokale 
chief (de lokale burgemeester) zijn engagementen niet nakwam. Ondertussen zijn deze 
engagementen op papier gezet. De chief is eigenaar, maar de gemeenschap beheert en benut het 
gebouw. Er werd al geverfd en gevloerd en er werd een beamer geïnstalleerd. In het gebouw werd 
ook al een internet- en kopiecenter ondergebracht. De volgende doelstelling is om er ook een 
wassalon en gemeenschapskeuken voor vrouwen in te richten.  In België vonden acties plaats zoals 
Comedy voor Ghana, Actie Music for Life, … Momenteel krijgt ook het peterschap voor de 
schoolgaande kinderen vorm. Met een sponsorbedrag van 20 euro ontvangt een lagere schoolkind 
een tafel, stoel en uniform. 
 
6. Teriya - Mali (Moniek Vandenberghe):  
Teriya vzw steunt in Bamako het opleidingscentrum Benkan (naai-en verfatelier en algemene vorming) 
voor kansarme meisjes, dat in 2005 werd opgericht. De technische opleiding richt zich op het verven 
van stoffen, naaien en borduren. Daarnaast is er ook een algemene vorming. Meisjes die de opleiding 
beëindigen, kunnen zich ook nog perfectioneren om een eigen bedrijfje op te starten. Ze zijn dan voor 
30% zelfredzaam, 70% wordt gesteund door Teriya om  de werkingskosten van het centrum te 
betalen. Daarnaast financiert Terya vzw, als enige sponsor, ook een bouwproject in de nieuwe wijk 
van Bamaco. Jaarlijks wordt er met een aantal mensen een bezoek gepland. De bedoeling is om in de 
toekomst o.a. een waterput en zonnepanelen te installeren. Mali is echter ondertussen een onveilig 
land, waardoor er meer armoede is. Inkomsten uit toerisme zijn ook volledig weggevallen.  
Er wordt opgemerkt dat een detachement van het Bataljon Bevrijding - 5 Linie, waar de gemeente 
Rotselaar peter van is, actief is in deze regio. De actie kadert binnen de European Union Training 
Mission (EUTM). Het detachement beschermt trainingszones buiten het kamp, waar Europese 
instructeurs (in dit geval instructeurs gedetacheerd door het Belgische leger) het Malinese leger een 
reeks vaardigheden aanleren. 
 
7. Garangofonds - Burkina Faso (Lea Tuerlinckx) 
Vrouwen bevallen ondertussen allemaal in het dispensarium, waar verplegend personeel en een 
vroedvrouw aanwezig zijn. Bij risico’s wordt doorverwezen naar een ziekenhuis.  
Dit project richt zich echter in het bijzonder op onderwijs en er wordt toch vastgesteld dat meer en 
meer kinderen naar school gaan. Er wordt ook hier gewerkt met peters voor de kinderen. Het  lyceum 
draait dus op volle toeren. Er is ook een tweede lyceum, maar daar is men vragende partij om uit te 
breiden. Daarnaast moeten er ook nog zonnepanelen worden geïnstalleerd. Florentine heeft 



ondertussen ook open klassen bijgezet in de brousse. De Burkinese staat is wel bereid leerkrachten te 
sponsoren, maar er moet altijd eerst een aanvraag gebeuren om een school te bouwen. In deze regio 
heeft de problematiek momenteel betrekking op het gebrek aan voedsel. Zo zijn de waterreserves 
kritiek door de droogte. Daarnaast zijn er in de plaatselijk ziekenhuizen ook te weinig artsen. De 
studentenartsen hebben vaak in Europa gestudeerd en blijven er dan omwille van de hogere 
verdiensten.  
 
8. Guali – Dominicaanse republiek (Mia Vansintjan): 
De gezondheid van de kinderen is er sterk op vooruit gegaan. De bergdorpen zijn nu ook telefonisch 
bereikbaar. Voor de ver afgelegen bergdorpen is er wel nog geen steun van de Dominicaanse  
overheid. De Dominicaanse overheid zorgt er wel voor dat geneesmiddelen goedkoper worden 
verkregen. Lokale Haïtiaanse artsen gaan nu zelf de grens over. De frequentie om met de vzw zelf ter 
plaatse te gaan werd hierdoor verminderd.  Door deze evolutie werd de focus van de werking ook 
bijgestuurd.  Daarnaast loopt het bijenproject verder. Jongeren worden er opgeleid om op ecologische 
wijze bijen te kweken met de bedoeling deze op de markt te brengen. Corruptie blijft in dit land 
aanwezig. 
 

4. FINANCIEEL OVERZICHT 2017 EN TOEKENNEN VAN DE TOELAGEN  
Het financieel verslag wordt door Wies toegelicht en als bijlage bij dit verslag gevoegd. De reserve 
werd in 2017 niet aangesproken. Het budget van 23.721,76 euro (saldo januari 2018 ) wordt verdeeld, 
rekening houdend met de voorstellen van de algemene vergadering van 2017: elk lokaal project 
ontvangt 1000 euro in plaats van 800 euro. De NGO’s, die ook andere bronnen van inkomsten 
hebben, ontvangen elk op een evenredige manier iets minder. 
Er wordt gevraagd om het budget voor de GROS te verhogen/ mee te laten evolueren in functie van 
de levensduurte en de stijging van de kost van de levensmiddelen. Anderzijds ontving de GROS, 
ondanks de besparingen in vele gemeenten, tot op heden wel nog een jaarlijks budget van 25000 
euro. Deze aanname wordt zeker ook opgenomen in het memorandum, dat wordt opgemaakt en 
overhandigd aan de beleidsmakers.  
 

5. NIEUWE VRAAG – PERU  (LIENE MICHIELS) 
Liene Michiels woont met haar echtgenoot in Peru. Zij wil er een project opstarten om er lokaal 
radioprogramma’s te maken. Ze zal haar project nog voorstellen. 
 

6. VARIA 
-In 2018 wordt 10 jaar Fairtrade gemeente gevierd en 35 jaar 11.11.11-actie. 
-Wies doet een oproep aan Gros-leden en sympathisanten om geleidelijk de eindverantwoordelijkheid 
voor afzonderlijke activiteiten (mee) op te nemen (Koffiestop, wijnfeesten, fairtrade ontbijt, 
11.11.11,…).   
- Auxilia vzw (José Adams) biedt o.a. hulp aan kinderen in kansarmoede, waaronder ook aan 
vluchtelingen. Zo is men nog op zoek naar een vrijwilliger voor huiswerkbegeleiding van een lagere 
schoolkind.  
-Op woensdag 7/2/2018 vindt in Sportoase De Toren de lezing van prof. Johan Swinnen plaats (De 
lange tocht).  
 
 
 
 

 


