
Verslag GROS  
26 januari 2021 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
1 BIJZONDERE CONTEXT 
Door de wereldwijde uitbraak van het COVID-19 virus vindt deze jaarvergadering online plaats via 
Google Meet. 

 
2. WELKOMSTWOORD 
- Tijdens de verwelkoming illustreert de voorzitter het jaar 2020 met beelden van de pandemie (de 
massagraven in Brazilië, de creativiteit en solidariteit van de naaiploeg in Bolivia, het vernuft van mens 
en wetenschap: de vaccins) en Amanda Gorman als beeld voor een nieuw geluid, het einde van een 
tijdperk van fake news en leugens als ‘het normale’, minachting voor bepaalde bevolkingsgroepen en 
slogans als ‘America first’. 
-De voorzitter verwelkomt in het bijzonder Margriet Wouters, die deze vergadering vanuit Ecuador 
bijwoont. 
 

3. JAAROVERZICHT 2020 EN FINANCIËLE VERRICHTINGEN 
Aan de hand van een PowerPointpresentatie (zie bijlage) wordt een overzicht gegeven van de 
activiteiten en acties van het afgelopen jaar. 2020 was door de coronacrisis geen evident werkingsjaar 
en verplichtte de NGO’s en de lokale werkingen om hun activiteiten in te perken of te heroriënteren. 
Daarnaast doken op vele plaatsen secundaire gevolgen op, zoals de bevoorradingsproblemen van 
levensmiddelen, het wegvallen van de informele economie, …  
-Ricolto focuste o.a. op communicatie, sensibilisering en informatie, zoals de verkoop van gadgets 
‘Eten roert de planeet’ en de realisatie van de TV-spot ‘Goed eten is een recht’ (door Michiel Crijns, 
inwoner van Rotselaar). De organisatie zette ook in op de bedeling van hulpmateriaal aan 
boerencoöperaties. 
- Zowel de internationale acties als de acties in België van WSM hadden te lijden onder corona. Door 
het tijdelijke verbod op samenkomsten werd ook de werking van de lokale sociale bewegingen  
beperkt. Ook WSM heeft zijn actiemodus gericht op noodhulp zoals de uitdeling van voedsel- en 
beschermingsmateriaal. Daarnaast kon WSM in het kader van haar partnerschap met Beweging.net 
inzetten op sensibilisering en bewustwording via trajecten op maat. Een voorbeeld is de 
samenwerking met OKRA rond ouderenzorg wereldwijd. Daarnaast gebeurt de bewustmaking door 
artikels in magazines zoals Femma,… 
- De GROS kon slechts drie activiteiten organiseren: de koffiestop, de 11.11.11-actie met de 
folderbedeling en de vijf kraampjes op de markten. De opgezette koerierdienst zorgde voor de 
leveringen aan huis.  
- De voorzitter maakt van de gelegenheid gebruik om de meer dan 50-jarige werking van de 11 .11.11- 
beweging in de verf te zetten: gestart als NCOS, geëvolueerd naar de Koepel van Vlaamse Noord-
Zuidbeweging en nu –met nieuwe visie en nieuwe woorden- ‘Koepel van internationale solidariteit’ 
geworden.  
-De penningmeester stelt het financiële verslag voor. Enerzijds waren er minder inkomsten dan vorig 
werkingsjaar maar anderzijds zijn de inkomsten van de 11.11.11-campagne slechts licht gedaald, 
ondanks de beperkte publieksactiviteiten.  
Door het wegvallen van activiteiten waren er ook minder uitgaven en kon er midden 2020 aan elk 
lokaal project een bijkomende subsidie van 250 euro worden gegeven.   

 
Online aanwezig: Wies Vingerhoedt, voorzitter 

Lea Tuerlinckx (ondervoorzitter), Lieven Dhaese (secretaris), Marc Denys (penningmeester), 

Sophie Janssens (bestuurslid), Peter De Cock (bestuurslid), Victor Van Espen, Mia Vansintjan, 
Roos DeFraine, Lucia Wouters, Griet Maes, Moniek Vandenberghe, Lus Cappelle, Liesbeth 
Loddewykx, Mieke De Cat, Jos Geleyns, Annelies Adam, Ina Van Utterbeeck, Jan Renders, Jo De 
Tavernier 
Bijzondere gast: Margriet Wouters (Ecuador) 
Peggy Puttemans, secretaris 
Verontschuldigd: 
Paul Verstraete, Greet Vanattenhoven, Ilse Michiels, Erwin Van Kerschaver en Carine Goris, 
schepen  
. 
 



- Het voorstel voor de verdeling van het budget 2020 wordt toegelicht. De negen lokale initiatieven 
kunnen elk 1000 euro ontvangen. WSM, Broederlijk delen en Rikolto ontvangen dan ook elk 1000 
euro en 11.11.11 ontvangt 8000 euro.  
- De voorbije maanden werkte het dagelijks bestuur van de GROS aan de verbeterde visie over de 
internationale samenwerking en bereidde ook een nieuw subsidiereglement voor. Deze vernieuwde 
werkingspijlers zullen voorgelegd worden aan een bijzondere algemene vergadering. Na de 
goedkeuring kan dan nog een aanzienlijk deel van het resterende saldo verdeeld worden.  
 

3. VOORSTELLING PROJECTEN  
Tijdens deze jaarvergadering krijgen de vertegenwoordigers van de lokale initiatieven de gelegenheid 
om de stand van zaken van hun internationaal project toe te lichten. In het bijzonder kreeg Margriet 
Wouters bij aanvang van de vergadering al de mogelijkheid om haar werking in Ecuador, dat o.a. nog 
te lijden heeft onder corruptie, toe te lichten. Haar werking richt zich op de waardigheid van de vrouw 
en de samenwerking met lokale bezielers in de berggemeenschappen. De inzet van alternatieve 
technologieën, zoals het plaatsen van kachels en het aanmaken van ontsmettingsmiddel worden als 
voorbeelden aangehaald.  Margriet is zeer dankbaar voor de steun die ze ontvangt uit België. Ze is 
ook zeer verheugd dat ze deze online vergadering kan bijwonen.  
Na de voorstelling van de negen projecten keuren de leden de toelagen goed. 
 

 Project  Land Kernactiviteit 2020 Contactpersoon 

1 Mashcana  Ecuador Gezonde en waardige huisvesting 
Ecologie: alternatieve 
technologieën 

Margriet Wouters 

Context: 
- Politiek: corruptie  
- Gezondheid: corona 

2 El Molino  Bolivia Vorming 
indianengemeenschappen (met 
opgeleide monitrice per 
gemeenschap) 
Bevoorrading levensmiddelen  

Jos Geleyns 

Context: Bolivia is het armste land van Zuid-Amerika met drie uitgesproken problemen 
- Politiek: vlucht president Morales naar het buitenland 
- Economie: stijging werkloosheid door sluiting van mijnen, transportboycot, vertraging nieuwe 
projecten zoals lithiummijn 
- Gezondheid: corona  

3 Axum Ethiopië Schoolloopbaanbegeleiding 
meisjes 
Gendergelijkheid 

Peter De Cock 

Context: 
- Gezondheid: corona (gebrek aan voorzieningen) en sprinkhanenplaag 
- Politiek: gewapend conflict (Tigray is hermetisch afgesloten, angst voor Eritrese troepen) 

4 Garangofonds 
 

Burkina 
Faso 
 

Onderwijs 
Gezondheidszorg 

Victor Van Espen 

Context  
- Gezondheid: corona - geen werkbezoeken meer mogelijk 
- Geografisch: Leda ligt op een hoogvlakte en is in het regenseizoen omringd door modder en 
hierdoor dus afgelegen en niet bereikbaar 

5 Centre Médico-
Sanitaire 
Foumbot  

Kameroen Preventieve gezondheidszorg 
(voorkomen moeder- en 
kindersterfte, aidsbeheersing, 
vaccinaties) 
Fysiotherapie 

Erwin Van 
Kerschaver 
(toelichting door 
Wies Vingerhoedt) 
 

Context: 
Maatschappij: kinderen met een motorische beperking worden verstopt 

6 Guali  Dominicaanse 
republiek  

Gezondheidszorg: mobiele 
pediatrische raadplegingen en 
lokale gezondheidsposten 

Mia Vansintjan 



Ecologie: bijenproject en 
herbebossingsproject 

Context: 
Geografisch: het arme Haïti en het rijke Dominicaanse republiek delen één eiland 
Milieu: een kaal ontbost landschap 

7 Centre Benkan  Mali Emancipatie: vorming en 
zelfredzaamheid van kansarme 
vrouwen (verminderd tarief 
studiegeld, systeem 
studiebeurzen) 
Samenleving: buurtwerking 

Moniek 
Vandenberghe 

Context: 
-Onderwijs: door corona was het opleidingscentrum dicht van 15 maart tot 2 juni 2020 
-Economie en maatschappij: economische malaise door corona, armoede groeide en er 
kwamen vervolgens minder meisjes naar het opleidingscentrum.  

8 SOS Ghana  Ghana Basisvoorzieningen zoals 
onderwijs (educatieve pakketten) 
en gezondheidszorg 
(zuurstofapparaat, inentingen 
hepatitis C, geleidelijke overdracht 
community center, samenwerking 
met UCLL) 
Duurzaamheid: plaatsing 
zonnepanelen  

Sophie Janssens 
 

Context: 
-Gezondheid en maatschappij: corona – laatste werkbezoek in januari 2020 
-Nutsvoorzieningen: elektriciteit is er heel duur  

9 Hart voor Sifoe  Gambia 
 

Onderwijs: (educatief materiaal, 
begeleiding in de klas, 
infrastructurele werken) 
Gezondheid: ondersteunen van 
het lokale health center 
(informeren over aangekochte 
medicatie, 
medische infrastructuur) 
Duurzaamheid: aanleg tuin, 
waterput en zonnepanelen 
Samenleving: wisselwerking met 
de VBS De Rank - inleving en 
beleving N-Z 

Griet Maes 

Context: 
-Gezondheid en maatschappij: door corona is het schooltje een tijd dicht geweest 
-Nutsvoorzieningen: het elektriciteitsnetwerk is er niet betrouwbaar 

 

4. TOEKOMSTVISIE GROS  
De volgende algemene vergadering van de GROS vindt plaats op 23 februari 2021. Op deze 
vergadering worden de ontwerpen van de visietekst en het subsidiereglement besproken en ter 
goedkeuring voorgelegd. 

5. INFORMATIE 
-De GROS heeft ondertussen ook een facebookpagina. Naast informatie over de werking zal er ook 
aandacht zijn voor sensibilisering en kunnen lokale acties in de kijker worden gezet. 
-De werking van de GROS werd onder de aandacht gebracht in het gemeentelijk magazine Trots. 
-De voorzitter benadrukt het belang van uitwisseling en illustreert dit met het verhaal van een student 
uit Werchter, die momenteel een stage ‘Hotel Management’ doet in Zanzibar en er Chiro truitjes 
overhandigde aan de kinderen. 

6. OPROEP  
De voorzitter sluit de vergadering af met een sterke oproep voor helpende handen bij de toekomstige 

acties van de GROS. 
 


