
De GROS 

• is het kloppend hart voor ontwikkelingswerk in Schoten;

• is een ontmoetingsplaats voor iedereen die zich engageert 

voor gelijke kansen in Noord en Zuid;

• is een bron van initiatieven en ideeën om solidariteit  

in beide richtingen te versterken.

De GROS

• ondersteunt projecten in het Zuiden die een band  

hebben met Schoten;

• sensibiliseert alle verenigingen en inwoners om hun  

betrokkenheid bij ontwikkelingsthematiek te vergroten;

• adviseert de gemeente om het Noord-Zuidbeleid  

levendig te houden;

• zorgt bij rampen onmiddellijk voor financiële noodhulp.



De GROS van Schoten steunt reeds verscheidene jaren het project van  

Zuster Chantal Dehandschutter en 4 medezusters in Ti Rivye,  

het Noord-Westen van Haïti, door o.a.

- netten voor visvangst in de 4 aangelegde meren;

- voorziening van koeling om vis te bewaren;

- groepsaankoop van zaden en noten zodat de prijzen betaalbaar bleven  

na een jaar van zeer grote droogte;

- bouwen van een klein internaat voor een lagere en middelbare school. 

Rosa dos Ventos is gelegen in Nova Iguaçu, een randstad 

van Rio de Janeiro.

Al jaren mogen we rekenen op steun van GROS-Schoten 

voor de schrijnwerkerij waar jongeren een technische 

opleiding krijgen. Zo doen ze kennis op, bereiden ze 

zich voor op de arbeidswereld en wordt er weerstand 

geboden aan de lokroep van de drugswereld.

De gemeenschapsapotheek en fytotherapie staan ten 

dienste van de armsten.

De artisanale zeep, vervaardigd uit gebruikte oliën,  

komt ten goede van het milieu.



William Aragon werd geboren in El Salvador. Hij groeide op in België. 

Zelf een Salvadoriaans oorlogskind, schept hij nu levenskansen voor arme 

Indio-vluchtelingen op de vuilnisbelten van Zaragoza (El Salvador):  

degelijk onderwijs, gezond voedsel, water, vorming en beroepskansen.

Zo tracht hij samen met hen de cyclus van geweld, waarin zoveel 

Salvadorianen gevangen zitten, te doorbreken.

De organisatie Recht op Leven werd opgericht in juli 2012 t.b.v. 

HIV+ kinderen. Deze kinderen, die niet werden toegelaten

in een school vanwege hun ziekte, kregen onderwijs van 

een studente die voor haar Bachelor studeerde. 

Later is Recht op Leven terechtgekomen bij New Life Mission,  

een christelijk weeshuis waarbij Pastoor Sagar betrokken is.  

Zij hebben 17 kinderen onder hun hoede. Daarnaast hebben ze 

ook een kliniek waar mensen aan minimumprijzen alle medische 

hulp kunnen krijgen die nodig is. Zij zijn voor een groot deel 

zelfvoorzienend.



Rode Kruis-Vlaanderen is wereldwijd actief. We zijn solidair met 

andere Rode Kruisverenigingen bij rampen en conflicten.  Rode Kruis-

Vlaanderen biedt ook hulp op lange termijn. Dit doen we in landen 

waar er veel armoede heerst, waar er weinig medische voorzieningen 

zijn of waar het onderwijssysteem onvoldoende uitgebouwd is.  

Rode Kruis-Vlaanderen heeft ontwikkelingsprojecten in Burundi 

Malawi, Mozambique, Oeganda, Namibië, Nepal en Zuid-Afrika.



Jongeren uit het Beroepssecundair Onderwijs van het  

Atheneum Schoten krijgen de kans om in Gambia door middel van 

hun specialisatieopleiding (elektriciteit, metaal en hout) renovaties 

of installaties uit te voeren. Gedurende twee weken worden ze in een 

volledig andere cultuur ondergedompeld en geconfronteerd met de 

nood aan hulp in het Zuiden. Dit is een onvergetelijke ervaring voor 

deze gasten, één die zeker het bewustzijnsproces op gang zal brengen.

WFC wil Indiase weeskinderen en verwaarloosde kinderen 

een permanente en stabiele thuis geven. Elk kind zal door pleegouders 

opgevoed worden samen met andere weeskinderen, zodat 

familiebanden kunnen ontstaan: jongens en meisjes zullen dus, 

net als natuurlijke broers en zussen, samen opgroeien in één gezin. 

De ouders worden ook uit de arme bevolking gekozen. WFC zal tevens 

gezondheidszorg, onderwijs en opleiding voorzien voor deze kinderen, 

met speciale aandacht voor de mentaal zwakkeren.



Een ploeg enthousiaste vrijwilligers vormen het fundament van 

Wereldwinkel Schoten. Daarmee steunen we niet één maar veel 

verschillende partners in het Zuiden, van Chili over Pakistan tot 

Uganda. Deze partners, die zich dikwijls in coöperatieven hebben 

georganiseerd, zijn de producenten van wat je in de winkel kan 

kopen. De eerlijke prijs die we hen garanderen, dient niet enkel 

voor een menswaardig inkomen, maar wordt zo ook duurzaam 

geïnvesteerd in de gemeenschap voor scholen, gezondheidsposten, 

volwassenenvorming of zelfs wegenaanleg.



In ontwikkelingslanden is de kans op een baby met een aangeboren 

handicap veel groter dan bij ons.  Armoede is de rechtstreekse 

oorzaak dat er meer kinderen met een open rug (spina bifida) en een 

waterhoofd (hydrocefalie) geboren worden in ontwikkelingslanden.  

Zonder hulp worden deze kinderen en hun moeders verstoten uit de 

maatschappij en krijgen deze kinderen, door gebrek aan de juiste zorg, 

bijkomende handicaps die te voorkomen zijn. In Oost-Afrika verbetert 

Child-Help de kwaliteit van leven van deze kinderen door tijdige 

detectie en levenslange zorg te voorzien. www.child-help.be

Artsen Zonder Vakantie zijn 600 artsen, verpleegkundigen en 

paramedici die de gezondheidszorg in Afrika op een hoger niveau 

willen tillen. Wij brengen geen noodhulp, maar gaan voor een 

duurzame oplossing: de uitwisseling van kennis. Elke arts en 

verpleegkundige van Artsen Zonder Vakantie engageert zich tijdens 

zijn vakantie om ter plaatse Afrikaanse collega’s aan de operatietafel 

of aan het bed van de patiënt bij te staan en op te leiden.



11.11.11 bundelt de krachten van 60 organisaties en  

ongeveer 20.000 vrijwilligers in 330 lokale groepen.  

Zij zetten zich in voor één gezamenlijk doel: 

een rechtvaardige wereld zonder armoede. 

11.11.11 strijdt op diverse vlakken met hen mee: 

- door ontwikkelingsinitiatieven in het Zuiden te steunen;

- door druk uit te oefenen op het beleid van nationale en 

internationale overheden en organisaties;

- door in eigen land campagne te voeren voor een solidaire wereld.

Een bijzonder belangrijk aspect van de werking van 11.11.11,  

zowel hier in het Noorden als via de partners in het Zuiden,  

is krachtenbundeling met het oog op een grotere impact.  

Door waardevolle initiatieven financieel te steunen, maar ook door 

participatie en onderling overleg te stimuleren, zorgt 11.11.11 

ervoor dat de ontwikkelingsorganisaties hun activiteiten beter op 

mekaar afstemmen. De laatste jaren treden de Vlaamse organisaties 

uitdrukkelijk samen naar buiten om bij de politici meer gewicht in  

de schaal te leggen voor thema’s die belangrijk zijn voor het Zuiden. 
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Fountain of Life in Pattaya (Thailand) is een centrum voor vrouwen die 

leven aan de rand van de maatschappij. Meestal verdienen ze hun geld als 

barmeid of animeermeisje. Het centrum biedt hen vrijblijvend cursussen 

aan: taallessen Engels en Duits, beroepsopleidingen (kapster, manicure, 

massage, informatica, winkelbeheer, ...), gezondheidsopvoeding, 

vrouwenrechten. Zo kunnen ze beslissen wanneer ze klaar zijn  

om een nieuw leven te beginnen.

Honko ijvert voor een duurzame ontwikkelingssamenwerking en 

natuurbehoud op het gebied van mangrove ecosystemen in Madagaskar. 

Honko steunt en werkt samen met de lokale bevolking en plaatselijke 

beheersorganisaties. Ons programma is gebaseerd rond deze hoofdpijlers: 

- capaciteitsversterking van de lokale bevolking rond duurzaam milieubeheer; 

- promotie van alternatieve tewerkstellingsmogelijkheden;

- belang van lokaal onderzoek als basis voor het duurzaam beheer en milieu-

educatie en -communicatie.

Het creëren van effectieve lokale partnerschappen is een belangrijk  

onderdeel van ons werk. Dit bevordert de langetermijndoelstellingen  

en duurzaamheid. 



Little Hearts  is een Belgische organisatie met een weeshuis en een 

school in Cambodja, één van de armste landen ter wereld. Het weeshuis 

werd gebouwd om kinderen zonder ‘thuis’ een stabiele thuissituatie  

en een gelukkige jeugd te bieden. Er is plaats voor 80 kinderen.  

Little Hearts biedt hen niet alleen een “thuis’, maar ook een gezonde 

opvoeding en degelijk onderwijs. De kinderen worden voorbereid op  

een actief en productief leven. Little Hearts biedt naast de eigen 

kinderen ook gratis onderwijs aan de kinderen van het plaatselijke dorp, 

Arey Ksat. Al deze Little Hearts kinderen  (ongeveer 160 kinderen) krijgen  

op deze manier een kans om aan een mooie toekomst te bouwen.



De organisatie Hart4Missie is een werkgroep op Schoten-Deuzeld  

die zich engageert om eigen parochianen te ondersteunen in hun 

missionaire werking in het Zuiden. 

Rachelle Van Looveren vindt via onze werking een platform om haar 

onderwijsproject in Rwanda voor te stellen. Rachelle is werkzaam in  

Kigali, waar zij, samen met Scolarité Rwanda, instaat voor de educatie  

van de Rwandese kinderen. 

In 2010 is gestart is met de bouw van een school. Met de giften van 

de GROS en onze Deuzeldse Hart4Missiewerking ondersteunt Rachelle 

dit bouwproject. Zijzelf bekommert zich vooral over de pedagogische 

omkadering en de ondersteuning van het lerarenkorps.



Derde Wereld Actiegroep Philippus steunt  

2 verschillende projecten in Afrika. Samaritan Village in Arusha 

(Tanzania) is een weeshuis dat achtergelaten en zwaar verwaarloosde 

zuigelingen en kinderen opvangt. Ze krijgen er fundamentele zorgen, 

liefde, aandacht, genegenheid en de best mogelijke schoolopleiding 

zodat ze later zelfstandig door het leven kunnen gaan. Recent is het 

‘serre-project’ van start gegaan. Hiermee kan men de kinderen het 

ganse jaar door verse groenten voorschotelen en hen zo een gezonde 

en gevarieerde voeding aanbieden.

Ook de weeskindjes van People Living with HIV and AIDS uit Victoria 

Falls (Zimbabwe) worden ondersteund. Dit is geen traditioneel 

‘weeshuis’ in die zin dat de kinderen in de townships, Mkhosana 

en Chinotimba, worden opgevangen in lokale gezinnen die het zelf 

niet breed hebben en ook moeilijkheden hebben om te overleven. 

Hier werd een ‘kippenproject’ opgestart, met als uiteindelijke doel 

voldoende inkomsten te vergaren om tegemoet te kunnen komen aan 

noden zoals medische behandeling, supplementaire gezonde voeding, 

onderwijs, uitrusting voor ontspanning van de weesjes.
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