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Voorstellingsronde 
De voorzitter verwelkomt de leden, die zichzelf kort voorstellen. Door de pandemie vindt de 

vergadering ook dit jaar online plaats via Google Meet.  

Evaluatie voorbije werkjaar 
In 2021 keurde de GROS de nieuwe visietekst en het nieuwe subsidiereglement goed. De voorzitter 

overloopt deze teksten en werpt ook een terugblik op het voorbije werkjaar: 

- Er werd afscheid genomen van Wies, die stopte als voorzitter van de GROS. De voorzitter vermeldt 

ook het overlijden van Jef Goris, echtgenoot van Wies, die ook jaren actief was in de GROS. 

- Door de pandemie kon de koffiestop niet plaatsvinden. 

- Het fairtrade ontbijt werd wel georganiseerd: 131 volwassenen en 33 kinderen namen er aan deel. 

De organisatie in twee ontbijtsessies is vlot verlopen, mede door de inzet van de vrijwilligers, o.a. van 

de Vrije basisschool De Rank. De inkomsten en uitgaven worden toegelicht. Een aantal leden stelden 

ook voor om de verhoging van de deelnameprijs (volwassenen) van 15 euro naar 20 euro in 

overweging te nemen voor een volgende editie. 

- De organisatie van de 11.11.11.-activiteiten werd dit jaar in goede banen geleid door de 11.11.11-

werkgroep in samenwerking met de GROS. De huis-aan-huis bezoeken werden ook dit jaar niet 

georganiseerd. Enerzijds vergt dit vele vrijwilligers en anderzijds zijn er ook meer en meer 

appartementen te Rotselaar, die dergelijke bezoeken bemoeilijken.  Er wordt o.a. opgemerkt dat er bij 

deze editie slechts een kort begeleidend bericht werd voorzien tezamen met de flyer in de plaats van 

een uitgebreidere begeleidende brief die de vorige jaren werd opgesteld. De financiële afrekening van 

de werkgroep 11.11.11 is momenteel nog niet beschikbaar. 

- Op het vlak van sensibilisatie vond er slechts een beperkt aantal acties plaats. Dit is ook deels te 

wijten aan het feit dat bepaalde activiteiten, zoals de wijnfeesten, niet konden plaatsvinden. 

 

Financieel verslag 
Marc geeft een toelichting over de inkomsten en uitgaven voor het werkjaar 2021. De GROS ontving 
de geïndexeerde toelage van de gemeente. Op basis van het vernieuwde subsidiereglement 
ontvingen de lokale projecten elk 1500 euro. Ook de drie Ngo’s en 11.11.11 ontvingen hun toelage 
zoals voorzien in het subsidiereglement. De opbrengst van het fairtrade ontbijt ging dit jaar naar het 
project ‘Een hart voor Sifoe’ (Gambia). 

 

Voorstelling van de projecten die in aanmerking komen voor projectsubsidie (door de 
indieners) 
De vertegenwoordigers van de lokale initiatieven en de aanwezige vertegenwoordiger van WSM 

stellen hun project en de hieraan verbonden activiteiten en acties voor: 
 

Project  Land Kernactiviteit 2021 Contactpersoon 

 
Online aanwezig: Lea Tuerlinckx, voorzitter 
Lieven Dhaese (secretaris), Marc Denys (penningmeester), Sophie Janssens (bestuurslid), Peter 
De Cock (bestuurslid), Victor Van Espen, Patrick Staes, Roos DeFraine, Griet Maes, Moniek 
Vandenberghe, Lus Cappelle, Liesbeth Loddewykx, Jos Geleyns, Annelies Adam, Ina Van 
Utterbeeck, Joost Fabri (vervanger voor Mia Vansintjan), Paul Verstraete, Erwin Van Kerschaver, 
Suzan Vermeij, Jo De Tavernier, Margarita Wouters, Lucia Wouters en Carine Goris (schepen). 
Peggy Puttemans, secretaris 
Verontschuldigd: 
Hilde Van Laer, Liesbeth Serneels, Jacky Cools, Mieke De Cat en Jan Renders 
 
 
. 
 



1 Centre Médico-
Sanitaire 
Foumbot  

Kameroen Preventieve kwaliteitsvolle 
gezondheidszorg 
(voorkomen moeder- en 
kindersterfte, aidsbeheersing, 
vaccinaties) 
Bereikbaarheid van medische zorg 
(armste dorpen) 
Fysiotherapie 

Erwin Van 
Kerschaver  

Context: 
- Gezondheid: de werking is gestoeld op samenwerking met de lokale overheden en de lokale 
gezondheidsinstanties. Het centrum beantwoordt aan alle criteria voor medische 
ontwikkelingshulp en is door de overheid erkend, ook voor de opsporing van aids en voor de 
covidvaccinaties. De activiteiten worden permanent geëvalueerd. De overheid en het bisdom 
geven wel geen financiële steun.  
Gezien de toename van het aantal activiteiten zullen er ook andere middelen nodig zijn (bv. 
transport – 4x4 wagens). 

2 Garangofonds 
 

Burkina 
Faso 

Ondersteuning project Florentine 
Van Espen: 
Onderwijs (lagere en lagere 
middelbare school) 
Voorlichting (familieplanning) 
Gezondheidszorg (dispensarium 
en materniteit) 
Renovatiewerken (klaslokalen snit- 
en naadschool) 

Victor Van Espen 

Context  
- Politiek: momenteel is er een staatsgreep aan de gang. Een militaire junta heeft er de macht 
in handen. Dit zorgt voor een onstabiele situatie. Door de politieke instabiliteit is het ook 
moeilijk om materiaal en middelen ter plaatse te krijgen. 
- Geografisch: het dorp Leda ligt op een hoogvlakte en is in het regenseizoen omringd door 
modder en hierdoor dus afgelegen en niet bereikbaar, m.a.w. de bewoners zijn er dan 
afgesloten van faciliteiten. 
- Samenwerking: De administratieve voorbereidingen voor de bouw van het dispensarium en 
de materniteit gebeurden door de dorpsbewoners. .  

3 El Molino  Bolivia Ondersteuning project Mia 
Meerman 
Onderwijs  
Vorming (EHBO-
vertegenwoordigers) 
Gezondheidszorg  
Landbouw (diversificatie nieuwe 
gewassen en dieren) 
Voedselzekerheid  
Duurzame energie (levering 
douches en zonnekracht) 

Jos Geleyns 
(toelichting door Lea) 

Context:  
- Geografisch: werking in de streek Potosi (Andesgebergte) – geïsoleerde dorpen. 
- Politiek: afwezigheid van werking overheid in het Boliviaanse hooggebergte. De Aymara 
gemeenschap en de monitoren zijn de lokale partners. De werking is gestoeld op de realisatie 
van de ontwikkelingsdoelstelling van de Verenigde Naties (sociale bescherming, gezondheid, 
werkgelegenheid, welvaart, duurzame energie). 
- Samenwerking: er wordt ook samengewerkt met Belgische partners: Ursulinen te Mechelen 
en Stelimo vzw te Hasselt 
- Economie: o.a. werkloosheid    

4 Centre Benkan  Mali De vzw Terya zet zich o.a. in voor: 
Emancipatie: technische vorming: 
textielverven, borduren, naaien en 
vervolgopleidingen, 
ondernemerschap en 
zelfredzaamheid van kansarme 

Moniek 
Vandenberghe 



vrouwen. Algemene vorming: 
rekenen, alfabetisering, 
budgetbeheer, ethische waarden 
Ondersteuning: studiebeurzen 
voor de armste meisjes 
Participatie op de arbeidsmarkt 
Samenleving: buurtwerking 

Context: 
- Politiek: De grenzen zijn gesloten. De militaire junta beloofde een overgangsregering, maar 
dit werd niet gerealiseerd en de bezetting werd nog 5 jaar verlengd. Als reactie is er nu een 
boycot van de West-Afrikaanse landen en van Europa. De overheid geeft ook geen financiële 
steun aan dit ontwikkelingsproject. 
-Onderwijs: voor de vorming wordt o.a. samengewerkt met het Rode kruis.  
-Economie: economische boycot (banken kunnen geen geld meer ter beschikking stellen)  

5 Axum Ethiopië Schoolloopbaanbegeleiding 
meisjes (ook voor universitaire 
studies) en de algemene 
ondersteuning v/d betrokken 
gezinnen die dan een werkkracht 
verliezen (huur, voeding, kleding) 
Gendergelijkheid 

Peter De Cock 

Context: 
- Politiek: sedert 1,5 jaar is er een gewapend conflict aan de gang (Tigray is hermetisch 
afgesloten). Door deze oorlog wordt de ontwikkelingssamenwerking verhinderd en ligt het 
project voorlopig stil.  

6 SOS Ghana  Ghana Onderwijs (financiële 
ondersteuning via peter-
meterschap)  
Gezondheidszorg (ondersteuning 
pediatrische afdeling ziekenhuis), 
toegankelijkheid tot 
gezondheidszorg voor -18 jarigen 
(gezondheidskaart), 
inentingsmomenten, 
sensibilisering en screening (Hiv 
en Hepatitis B). 
Duurzaamheid: plaatsing 
zonnepanelen  

Sophie Janssens 
 

Context: 
- Geografisch: veelal ongekende Upper East regio gekenmerkt door zand, steppe, woestijn, … 
- Samenwerking: er wordt samengewerkt met een lokale vzw die actief is op het vlak van 
sensibilisatie en educatie. Er wordt ook samengewerkt met Ghana Impact Mission. Daarnaast 
is er ook een partnerschap tussen UCLL (Leuven) en het ziekenhuis in Sandema (voor 
studenten vroedkunde en verpleegkunde).  

7 Guali  Dominicaanse 
republiek  

Gezondheidszorg: mobiele 
pediatrische raadplegingen en 
lokale gezondheidsposten 
Vorming ouders en 
gezondheidswerkers 
Noodhulp (voedselpakketten) 
Inrichting eerstehulppost  
Ecologie: bijenteelt, 
herbebossingsproject (vorming 
boeren en studenten lokale 
landbouwschool), kwekerij 

Joost Fabri (namens 
Mia Vansintjan) 

Context: 
Geografisch: Haïti is afgelopen jaar (2021) opnieuw getroffen door een aardbeving. 
Samenwerking: er wordt samengewerkt met plaatselijke zusters. Via Fonds Victor is er 
financiële ondersteuning voor de begeleiding van kinderen die nood hebben aan 
gespecialiseerde gezondheidszorg.  



8 Hart voor Sifoe  Gambia 
 

Onderwijs: educatief materiaal, 
begeleiding in kleuterklassen, 
infrastructurele werken 
(watertoren, schoolkeuken)  
Gezondheid: ondersteunen van 
het lokale health center 
(zelfredzaamheid realiseren) 
Duurzaamheid: zonnepanelen, 
verlichting om ook s’ avonds 
educatiemomenten te organiseren 
in o.a. de lagere school  

Griet Maes 

Context: 
- Samenwerking: wisselwerking met de Vrije basisschool De Rank – sensibiliseren, inleving en 
beleving Noord-Zuid 

9 Mashcana  Ecuador Gezonde en waardige huisvesting 
(hout-besparende kachels) 
Waardigheid van de vrouw 
Cursussen 
Socio-politieke bewustmaking: 
stemrecht 

Margriet Wouters 

Context: 
Niet toegelicht 

 
 
 

10 WSM Wereldwijd 
 
 
 
Guatemala 
 
 
 
No profit on 
pandemic 

Waardig werk 
Sociale bescherming 
 
 
Uitwisseling werking (netwerken en 
leren) 
Jongerenwerking  
 
Europese actie: 
Toegang tot vaccins, geen winsten 
door de pandemie ten koste van 
de ontwikkelingslanden  

Liesbeth Loddewykx, 

 Context: 
- Samenwerking: WSM werkt samen met lokale verenigingen, vakbonden, mutualiteiten…in 24 
landen. In Guatemala werkt WSM samen met 2 jongerenbewegingen, 1 socio-culturele 
vereniging en 1 vakbond. In Vlaams-Brabant zijn specifiek voor Guatemala o.a. ook het ACV 
en CM een partner. 
- Politiek - Guatemala: repressie, armoede,  
- Gezondheid – Guatemala: ineengestort gezondheidssysteem door de pandemie 

 
 
Algemene opmerkingen over de ingediende rapporteringen: 
Met het oog op de opmaak van de rapporteringen voor het volgende werkjaar verduidelijkt Marc de 
volgende uitgangspunten: 

1. De rapportering heeft uitsluitend betrekking hebben op het voorbije werkjaar en niet op de 
hele historiek van het project. 

2. Bij de opmaak van de rapportering houden de projectbeheerders rekening met de 
opmerkingen die werden bezorgd over het vorige rapport.  

3. Rapporteringen zijn niet te lang, een maximum van 4 pagina’s wordt vooropgesteld.  
4. Het onderscheid tussen activiteiten en resultaten is belangrijk om de vooruitgang van het 

project te kunnen evalueren.  
5. De leden hebben de mogelijkheid om deel te nemen aan een infomoment over het 

onderscheid tussen activiteiten en resultaten. Mark zal deze toelichting geven op 16 februari 
om 19u30.  



6. De pandemie heeft aangetoond dat duurzaamheid en zelfredzaamheid ter plaatse belangrijk 
zijn. 

7. De acties gericht op duurzaamheid en zelfredzaamheid moeten ook aan bod komen in de 
rapportering. 

 
De beoordeling van elke rapportering – werkjaar 2021 en nog eventuele bijkomende vragen worden 
per e-mail bezorgd aan elke betrokken projectbeheerder. 
 

Voorstel verdeling projectsubsidies  
WSM en Ricolto ontvangen elk 1000 euro. De negen lokale projecten ontvangen elk 1500 euro. 
11.11.11 ontvangt 8000 euro. 
De NGO Broederlijk delen beantwoordt momenteel niet meer aan de voorwaarden om een toelage te 
ontvangen. Er is momenteel geen contactpersoon in Rotselaar en er werden in Rotselaar ook geen 
sensibiliseringsactiviteiten georganiseerd.  
 

 

Vooruitblik 2022  
De voorzitter geeft een aanzet naar het volgende werkjaar: 
- Presentatie opmaak rapport – onderscheid activiteiten en resultaten - 16 februari om 19u30. 

Geïnteresseerde leden geven een seintje aan Lea.  
- Sensibilisatie en visualisatie van de lokale projecten (toelichting door Sofie): de Facebookpagina 

van de GROS staat online, maar er werden nog geen activiteiten van de lokale projecten in de 
kijker gezet. Het voorstel is om maandelijks, volgens de voorgestelde planning, een activiteit voor 
te stellen. Input kan via e-mail aan Sofie worden bezorgd. De inzet van sociale media wordt door 
een aantal leden positief onthaald.  

- De Koffiestop wordt opnieuw georganiseerd. 
- De uitgestelde viering ‘30 jaar GROS’ wordt dit jaar gepland. 
- Het Fairtrade ontbijt wordt georganiseerd in samenwerking met het Davidsfonds. De leden 

bespreken de kosten, uitgaven en de mogelijke prijsverhoging van 15 euro naar 20 euro. Het is 
altijd de bedoeling geweest om een laagdrempelige activiteit te organiseren, dus is 20 euro 
misschien te veel. Deze prijsverhoging is nog niet definitief en zal tijdens de voorbereidingen 
verder onder de loep worden genomen. 

- De GROS neemt opnieuw deel aan de Wezemaalse wijnfeesten als deze dit jaar kunnen 
plaatsvinden.  

 


