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1. WELKOMSTWOORD 
Wies verwelkomt de aanwezigen, waaronder Carine Goris, die de schepen voor 
ontwikkelingssamenwerking is vanaf 2019. De goede samenwerking met de vorige schepenen voor 
ontwikkelingssamenwerking wordt ook benadrukt.  Tijdens deze vergadering bespreken de leden het 
voorbije werkjaar en de werking van de GROS. N.a.v. de nieuwe politieke legislatuur zal er in 2019 
ook een nieuwe GROS worden geïnstalleerd. De gemeente doet hiervoor ook een oproep naar 
geïnteresseerde inwoners om zich te engageren. 
 

2. JAAROVERZICHT 2018 EN FINANCIËLE VERRICHTINGEN 
Aan de hand van een PowerPointpresentatie (zie bijlage) wordt een overzicht gegeven van de 
activiteiten en acties van het afgelopen jaar (deelname aan de zwerfvuilopruimactie, Koffiestop, 
opmaak en voorstelling memorandum, het Fairtrade ontbijt en de herbevestiging titel Fairtrade 
gemeente, de Refugee Walk, de stand op de maandelijkse biomarkt te Werchter, de 11.11.11-actie, 
de full house quiz met 43 quizploegen,…). Doordat er niet voldoende GROS-medewerkers 
beschikbaar waren, was er dit werkjaar geen stand op de Wezemaalse wijnfeesten. De toekomstige 
aanpak van sommige activiteiten wordt ook bijgestuurd. Zo ontvangen de scholen de lesbrieven 
voortaan digitaal en wordt de koffiestop georganiseerd op donderdag. Er zijn dan meer treinreizigers 
dan op vrijdag. 
 

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 aanwezig zijn.  
 

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

B. LOPENDE PROJECTEN  
De aanwezige vertegenwoordigers van de lokale werkgroepen en van de Ngo’s krijgen de 
gelegenheid om de stand van zaken van de lopende projecten toe te lichten 
 
1. Ricolto (Vredeseilanden) – Annelies Adam  
Vredeseilanden is geëvolueerd naar een internationale netwerkorganisatie en onderging hiermee ook 
een naamsverandering. De organisatie is actief in 17 landen en heeft 9 regiokantoren. Ricolto is een 
naam die universeel kan worden uitgesproken. De aanpak van het voedselsysteem wordt verder 
vooropgesteld (toegang tot betaalbaar en kwaliteitsvol voedsel). Daarnaast wordt de samenwerking 
met de plaatselijke boeren verdergezet. In 2018 liep bijvoorbeeld de actie ‘Wat eten we morgen?’ die 
zich richtte op de cacaoboeren in Peru. In de Delhaize te Rotselaar werd een stand opgezet en de 
Vastenactie in het Montfortcollege wordt nog voorbereid. Rotselaar heeft daarnaast ook structurele 
donateurs. 

Aanwezig: Wies Vingerhoedt, voorzitster 
Hilde Van Laer, Lea Tuerlinckx, Bie Cleynhens, Jacky Rabau, Moniek Vandenberghe, Mia 
Vansintjan, Jacky Cools, Erwin Van Kerschaver, Jos Geleyns, Roos De Fraine,  Jef Goris, Paul 
Verstraete,  Roos DeFraine, Lien Meyns, Liesbeth Loddewykx, Hanne Michiels, Annelies Adam 
(Rikolto), Ina Van Utterbeek, Griet Maes, Aicha Al Merrouni (VBS De Rank Wezemaal), Lieven 
Dhaese (Artsen zonder vakantie) 
Carine Goris, schepen 
Peggy Puttemans, secretaris 
 
Verontschuldigd: Jan Renders, Susan Vermey, Jo De Tavernier, Veerle Draulans, Lucia Wouters, 
Sophie Janssens, Katherina Swings, Liesbet Serneels, Mia Vansintjan, Jacinta Verbelen, 
Godelieve Heylighen-Wouters, Mieke De Cat, Anny Schryvers, Lieve Wuyts 

 
 
. 
 



 
2. Wereldsolidariteit  
Deze NGO richt haar werking op de werknemers in het zuiden door ter plaatse vakbonden en  
en sociale organisaties, die de rechten van werknemers behartigen, te ondersteunen. 
Tijdens het WK voetbal was er de actie ‘Ik steun jullie ploeg wie steunt de mijne’. Deze actie brengt 
het effect van koopgedrag in het Noorden op het Zuiden onder de aandacht. De petitie ‘Cleane kleren’ 
stelt een leefbaar loon voor kledingarbeidsters in het Zuiden voorop. 
In 2019 viert Wereldsolidariteit het feest ‘100 jaar internationale arbeidsorganisatie’. 
 
3. Garangofonds - Burkina Faso (Lea Tuerlinckx) 
Het Garangofonds bestaat al vanaf 2002. Florentine Van Espen wordt dit jaar 85 jaar en is al 55 jaar  
actief in Burkina Faso. Er werden al scholen, materniteiten en dispensaria gebouwd. Het sterftecijfer 
van de moeders is hierdoor drastisch gedaald. De mensen bouwen zelf en krijgen hiervoor een loon. 
Na goedkeuring van het project wordt er ook door de Burkinese staat personeel ter beschikking 
gesteld. De materialen (bevallingstafels, bedden, …) komen vanuit België. In 2018 werd op vraag van 
de lokale bevolking en de dorpsoudsten van Léda, een brousse dorp op ca 21 km van Garango, het 
engagement aangegaan om er een dispensarium en een materniteit te bouwen. De coördinatie 
gebeurt door Florentine Van Espen. Het gebouw wordt binnenkort officieel geopend. 
Het doel voor 2019 en 2020 is om ook een lagere middelbare school te bouwen in Léda. Hiervoor zijn 
de fundamenten al gelegd. 
 
4. Guali – Dominicaanse republiek (Mia Vansintjan): 

Met het Fonds Victor helpt de vzw kinderen die levensreddende ingrepen, zoals hartoperaties moeten 

ondergaan. Er wordt ook nog steeds ingezet op medische ondersteuning en de vzw koopt ook lokale 
voedingssupplementen om het probleem van ondervoeding aan te pakken. Vanaf 2019 is de aanpak 
van ondervoeding dan ook het werkpunt. De vzw Guali zet ook nog in op de aanpassingen van 
woningen als deze aanpassingen ten goede komen van de gezondheid van de kinderen. 
Verder is er ook nog de ecologische bijenteelt die twee jaar geleden werd opgestart. Deze duurzame 
benadering verplicht de mensen om te herbebossen. Het lokale team bestaat uit 7 mensen. Guali vzw 
kan rekenen op de geldelijke steun van de Provincie Vlaams Brabant, maar deze steun volstaat niet 
om het bijenproject te realiseren. Ondertussen wordt het project ook professioneel verankerd door de 
Regionale Imkervereniging.   
 
5.Purandi naar school – Nepal (Bie Cleynhens) 
De bouw van de school werd ook gefinancierd door de Koning Boudewijnstichting en is ondertussen 
voltooid. Deze school heeft ook de aardbeving doorstaan. De kosten m.b.t. de inzet van leerkrachten 
en materialen zoals schriften, pennen,….worden gesponsord. De Nepalese staat komt niet tussen. 
 
6. Chico Latino – Peru (Liene Michiels) 
Chico Latino is een Belgische vzw en richt zich op participatieve educatieve projecten voor kinderen 
en jongeren in rurale gemeenschappen rondom Cusco. De persoonlijke, familiale, sociale en culturele 
ontwikkeling wordt hierbij beoogd. De Peruaanse vzw Chico Latino voert de projecten ter plaatse uit. 
Op wekelijkse basis komen twee jongerengroepen samen en werken ze aan een jongerenprogramma 
“Los Chiwakos”. De vzw organiseert verschillende workshops en de jongeren kiezen zelf de thema’s. 
Zo werden subsidies aangevraagd voor een jongerenradio-project en namen de jongeren deel aan 
een workshop ‘radio maken’. 
 
7. Teriya - Mali (Moniek Vandenberghe):  
Teriya vzw steunt in Bamako het opleidingscentrum Benkan (naai-en verfatelier en algemene vorming) 
voor kansarme meisjes. Naast de naaiopleiding, opleiding textielverven en de borduuropleiding wordt 
ook aandacht besteed aan alfabetisering en algemene vorming. De vzw heeft ook een nieuw 
opleidingscentrum gebouwd in samenwerking met Ingenieurs zonder Grenzen (IZG). De financiering 
gebeurde volledig door Teriya vzw. Hierin zitten ook de lonen van de lesgevers. Er is weinig steun van 
de Malinese staat. Zopas werd een waterput gebouwd en werden afspraken gemaakt om een pomp 
aangedreven door zonnepanelen en een waterreservoir te installeren. De bezorgdheid is voornamelijk 
de continuïteit van deze opleidingscentra, meer bepaald de vervanging van de leerkrachten als ze 
ouder worden. 
 
8. Sifoe – Gambia (Griet Maes / Ina van Utterbeeck / Aicha Al Merrouni ) 



Een aantal leerkrachten van de vrije basisschool De Rank zette zijn schouders onder het project ‘Een 
hart voor Sifoe’. Het project vertrekt vanuit het concept ‘Teach the teacher’ en heeft tot doel onderwijs 
in het Zuiden te ondersteunen en er de medische posten in scholen aan te vullen. Tijdens de 
Krokusvakantie vertrekken juf Ina en juf Griet naar Sifoe om er samen met de lokale leerkrachten in de 
klas te staan. De uitwisseling van kennis en vriendschap staan centraal. Zo worden didactische 
materialen ter plaatse gemaakt en worden vriendschapsbandjes uitgewisseld met de 6de klassers. 
Medicijnen worden wel vanuit België meegenomen en ingezameld materiaal, zoals puzzels, 
kleurpotloden, krijt,…  wordt verdeeld over de scholen van Sifoe, Nyofelleh en Serrekunda. De 
doelstelling is ook om de andere scholen van Rotselaar te betrekken om nog een breder draagvlak te 
creëren. 
 
9.Foumbot – Kameroen (Erwin Van Kerschaver) 
Het solidariteitsfonds ‘Blik op Afrika’ zet in op de ondersteuning van onderwijsprojecten en 
gezondheidszorg. De vragen en noden van de lokale actoren zijn het uitgangspunt.  De infrastructuur 
van Centre Médico-Sanitaire (CMS) werd verder afgewerkt (waterput en watertoren) en is sedert 15 
oktober 2018 operationeel. Het centrum is ook de logistieke basis om van daaruit dorpen te bezoeken. 
De noden hebben enerzijds betrekking op de hoge mate van moeder-kind sterfte door gebrek aan 
opvolging en op de thuisbevallingen. Daarnaast zijn er veel gehandicapte kinderen (de oorzaken 
worden nog verder nagegaan). De kinderen hebben vooral motorische beperkingen en zijn niet 
mobiel. In het centrum is er nu ook personeel voor de materniteit, de vorming, het dispensarium en de 
fysiotherapie. Kinderen kunnen er revalideren en kunnen door de behandeling ook naar school gaan. 
 
10. Riobamba – Ecuador  (Godelieve Wouters is verontschuldigd) 
Het buurtcomité ‘Vrienden van de Hellicht’ steunt dit project, dat zich richt op een waardig bestaan 
voor de vrouwen. De activiteiten hebben zich in 2018 gericht op het plaatsen van kachels en/of ovens 
in de woningen, de cursussen ‘tafels maken’, het maken van shampoos en zepen, het borduren van 
bloezen, het bouwen van serres. De serres worden ingezet als groentetuin, droogkast voor groenten 
en fruit en als broeikas.  De samenwerking met de plaatselijke overheden begint ook op gang te 
komen. Zo worden de kachels en ovens erkend als een basisgoed voor de families in de veraf 
gelegen gemeenschappen. In het ecologisch centrum van Fausto en Cumanda worden er vormingen 
gegeven. 

 
11. El Molino – Bolivia (Jos Geleyns)  

Mia Meersman is al 60 jaar actief in het Andesgebergte (provincie Potosi). Ze ontvangt er 
vertegenwoordigers van de gemeenschappen, die bij haar vormingen volgen, zoals EHBO. 
In 2018 heeft ze het verwerkingsproces van de lamawol aangepakt. Meer bepaald worden alle 
productiefases gefaciliteerd, van wasplaats, kaardmachine, onthaarder tot het mengen van de 
kleuren. De bedoeling is om de lamavezels te commercialiseren.  
Een tweede project is het elektrisch spinnen van de vezels tot breiwol (spinnerijen die werken op 
zonne-energie). 
Daarnaast wordt ook ingezet op diversifiëring van de inkomens. De traditionele landbouw gaat 
achteruit en daarom worden in samenwerking met de KUL  appelbomen geplant op de 
landbouwgronden. Het doel is om in de toekomst zelfvoorziening te handhaven met groenten, 
aardappelen, bonen en mais, schapen, kippen,… 
 
12. SOS Ghana (Sophie Janssens) 
Het Community Center werd verder afgewerkt. Ondertussen worden er al activiteiten opgestart zoals 
de kosteloze screening en inenting voor hepatitis B. Met de actie ‘Music for life’ werd geld verzameld 
zodat een klaslokaal kon worden ingericht. De president van Ghana kwam er op bezoek en beloofde 
om te investeren in betere wegen en in werkgelegenheid. 
 

4. EXTRA IN 2019 
De Sint-Antoniusviering is een Wezemaalse traditie, die wordt afgerond met een openbare ‘verkoop bij 
opbod’ van varkenskoppen (nu ook heel wat groentepakketten en pralines). De opbrengst gaat naar 
‘sociale projecten waaraan mensen uit Rotselaar actief meewerken’. Dit jaar werd de GROS als 
begunstigde geselecteerd. Het bedrag zal over de 8 lokale projecten + 111111 worden verdeeld. 
 

5. FINANCIEEL OVERZICHT 2018 EN TOEKENNEN VAN DE TOELAGEN  
Het financieel verslag wordt door Wies toegelicht en als bijlage bij dit verslag gevoegd. De verdeling 
van het budget 2018 wordt voorgesteld. De 8 lopende projecten van de lokale werkgroepen 



ontvangen elk 1000 euro. Ook aan het project van de Vrije basisschool De Rank en aan het startende 
project in Peru wordt telkens 1000 euro toegekend.  
Roos pleit voor een stijging van gemeentelijk budget dat aan ontwikkelingssamenwerking wordt 
besteed.  
 
 

 
 
 

 


