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De Gros Halen (Gemeentelijke raad
voor ontwikkelingssamenwerking) is
een adviesraad van de stad.
Ons doel is de inwoners van Halen te
sensibiliseren voor een duurzaam
Noord-Zuidbeleid.

Halen is een Fairtrade gemeente, wat
betekent dat veel handelaars, bedrijven en scholen in onze stad zich inzetten voor eerlijke en duurzame
(lokale) handel. Zo hebben we eind
2015 het wereldrecord ‘Grootste chocoladerepen mozaïek’ verbroken met
enkel Fairtrade chocolade. Deze sensibiliseringsacties leiden tot bewustmaking en gedragsveranderingen.
Naast de bewustmaking en de educatieve initiatieven in de stad Halen, is de
doelstelling van deze raad de ondersteuning van Halense ontwikkelingswerk(st)ers die werken voor of rond
projecten in het Zuiden of andere ontwikkelingslocaties. Zo ondersteunen
wij de Missiekringen van Halen en enkele projecten in Brazilië, Senegal, Zuid
-Afrika, Rwanda en Burundi. In onze
werking vinden wij het ook
belangrijk om in te spelen op actuele
thema’s. Zo zamelden wij geld in voor
o.a. Haiyan 1212 en voor de
hongersnood in Afrika.

De 11.11.11-omhaling staat ook elk
jaar steevast op ons ‘to-do-lijstje’. Jaarlijks gaan ongeveer 120 vrijwilligers op
stap om huis aan huis een enveloppe
op te halen.

Een vierde belangrijk luik is
interculturele ontmoetingen. Men
werkt aan een beleid om contacten
tussen verschillende culturen te
bevorderen. Dat betekent de kennis en
vakbekwaamheid
die
in
onze
maatschappij aanwezig is en die de
fundamenten zijn van onze eigen
ontwikkeling en welvaart, delen met
de partners in het zuiden.
Zo kunnen jongeren die op uitwisseling
gaan bij ons bijvoorbeeld een subsidie
aanvragen voor hun ontwikkelingswerk in het buitenland.
Tot slot is er een goede samenwerking
met de mensen van het ‘t Opstapje in
de Stationsstraat in Zelem. Zij zamelen
spullen en kledij in om de armoede
hier te bestrijden (vierde wereld problematiek).
GROS HALEN 1

GROS PROJECTEN

HUIZE SJALOOM

KIRUNDO BURUNDI

Door de situatie in Burundi moest Marguerite Barankitse in 2015 samen met
duizenden Burundezen vluchten. Zij
heeft toen Huize Sjaloom opgericht in
Rwanda, waar zij nu werkt voor zo’n
200.000 vluchtelingen, waarvan 30.000
kinderen en jongeren in het kamp van
Mahama.
Ze helpt de vluchtelingen de hoop bewaren op een betere wereld. Ze probeert hen vertrouwen te geven en mogelijkheden te bieden om op een waardige manier te leven. Ze vindt dat de
jongeren de kans moeten krijgen om
hun talenten te ontwikkelen.
Zo is er nu een naai atelier, een bibliotheek, een cybercafé en een leercentrum geopend.

Sinds 2010 kampt de bananencultuur
in Burundi met de ziekte Banana Xanthomonas Wilt.
Hierdoor rotten de bananen en zijn ze
niet meer voor verkoop (of eigen consumptie) te gebruiken. Dit project wil
de bananencultuur terug gezond maken.
Contact:
Marie-Louise Ramaekers - De Coster
T 013 44 14 32

Contact:
Annie Claeskens
E annieclaeskens@hotmail.com
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VZW SAMEN

VZW TERANGA SENEGAL

Deze vzw ondersteunt het Norsaproject in Wellington. Dit project wil
de kinderen (en hun familie) meer kansen geven op een betere toekomst
door opvang aan kinderen te bieden,
soep- en maaltijdbedeling aan te bieden en door het begeleiden van de
kinderen in hun vrije tijd.

Dit project is gesitueerd in Sabouya en
Sangako. Het project ondersteunt de
inwoners van dit dorp door voedselen materiaalbedeling, het bouwen
van scholen en omheiningen, het aanleggen van tuintjes,…

Contact:
Erik Verhoeven
E greetenerik@gmail.com

WELZIJNSSCHAKEL HALEN
’T OPSTAPJE VZW
‘t Opstapje in Zelem wil in de eerste
plaats een ontmoetingsplek zijn, waar
je terecht kan voor een tas koffie of
voor gratis goederen. Er is ook een
sociale tweehandswinkel. Daarnaast
bieden zij vormingen en crea momenten aan en organiseren zij uitstappen
in Vlaanderen aan een sociaal tarief
(Rap op Stap). Hun doel is de armoede
hier bestrijden. ‘t Opstapje is open op
dinsdag, donderdag en zondag van
14.00 u. tot 18.00 u.
Contact:
Stationsstraat 27
3545 Halen

Contact:
Jenny Van Eylen
E jenny.vaneylen@skynet.be

Ben je tussen 16 en 25? Doe je een
inleefreis via je school of een andere organisatie? Ga je ergens
naartoe om hulp te bieden?
Dan kan je bij de Gros terecht voor
een reissubsidie!
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PROJECT VAN PHILIP DICKMANS IN
BRAZILIË
Het bekendste project in onze Gros is
waarschijnlijk dat van bisschop Philip
Dickmans. Zijn project is gericht op 4
pijlers: muziek, theater, sport en
recyclage. Ze werken hier aan talentontwikkeling van de kinderen. Daarnaast wil dit project erover waken dat
de kinderen goede opvang genieten
buiten de schooluren.
Zij organiseren ook cursussen specifiek
gericht op vrouwen . Zo is er een naaicursus en zijn er lessen Zumba. Het
gaat hier vaak niet enkel om de activiteit, maar ook om de mogelijk om de
probleemsituatie van thuis even te
kunnen vergeten.
Contact:
Sandra Schots
E sandraschots@hotmail.com
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De Sint-Vincentiusvereniging
Begijnhofplein 4/2 3545 Halen

Missiegroep Zelem vzw
Marie Louise Ramaekers-De Coster
T 013 44 14 32
Missiekring Zelk
Lucienne Weckx
T 013 44 14 4

Steek jij ook graag de handen uit de
mouwen of heb je ook een project dat
je steunt?

LID WORDEN?

Kortom, wil je lid worden van de Gros?
Dat kan door contact op te nemen met
de dienst Welzijn op 013 46 03 78 of
welzijnsdienst@halen.be.
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