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Als bank engageren wij ons via BNP Paribas Fortis 
Foundation niet tot woorden maar wel tot resultaten. 
Dat doen we ook als geëngageerde en verantwoordelijke 
bank die ten dienste staat van de economie. Onze cijfers 
tonen dat aan. Maar we willen ruimer gaan dan alleen 
maar het nastreven van betere cijfers.
Wat we eigenlijk beogen, is bijdragen aan een betere 
samenleving. Daarin passen onze puur bancaire activiteiten 
maar ook ons maatschappelijk engagement.
Hiertoe nemen wij concrete acties binnen de bank en gaan 
we ook partnerships aan met partijen om onze impact op 
het bevorderen van een betere maatschappij te vergroten. 
Die inspanningen worden gegroepeerd door BNP Paribas 
Fortis Foundation en passen volledig in ons globaal 
engagement dat de duurzaamheid van onze activiteiten 
nastreeft. 
Wij willen vertrouwen wekken, open staan om onze blik 
en onze gewoonten te wijzigen en een betere samenleving 
nastreven in een wereld vol verandering.
Die betere samenleving is immers een gedeelde verant-
woordelijkheid en daar willen wij volop toe bijdragen. 
Dit activiteitenrapport is daarvan een kleine illustratie. 

Filip Dierckx
Voorzitter
BNP Paribas Fortis Foundation
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De Foundation verleent financiële middelen aan tal 
van verenigingen. Haar engagement berust vooral op 
aandacht voor de noden in de maatschappij en de wil 
om dicht bij de mensen te staan, duurzame relaties op 
te bouwen en waarden te delen. Maar de Foundation is 
veel meer dan alleen de maatschappelijke tak van de 
bank. Ze bevordert de cohesie binnen de bank, staat ter 
beschikking van alle businessunits en geeft werknemers 
die dat wensen de kans om zich mee te engageren.

Net als vorig jaar willen we met deze publicatie de 
schijnwerper richten op de mensen die elke dag weer 
vechten tegen uitsluiting en zich telkens weer inzetten 
om de wereld waarin we leven, beter te maken. 

In deze publicatie stellen wij u de verwezenlijkingen 
voor van de vzw’s die in 2011 een Award hebben 
gekregen, maar ook de drie partners in ons nieuwste 
programma Jump, waarop we buitengewoon trots zijn 
omdat het inspeelt op een vraag vanuit de verenigingen 
naar langetermijnsteun.

Sinds BNP Paribas Fortis Foundation in 2010 werd 
opgericht, heeft het zijn activiteiten aanzienlijk 
uitgebreid. Het spitst zijn maatschappelijke acties 
voortaan toe op drie werkterreinen: sociale integratie 
van kansarme kinderen en jongeren via educatieve 
projecten, steun aan solidariteitsprojecten waarvoor 
medewerkers van de groep in België zich inzetten 
en mobilisering van het net van de bank voor 
solidariteitsacties ten gunste van de minderbedeelden.

De onophoudelijke toename van het aantal ondersteunde 
projecten, de aanpassing en de uitbreiding van onze 
programma’s om te beantwoorden aan de noden 
van de verenigingen, het engagement, elk jaar weer, 
van zo’n 600 medewerkers voor de programma’s van 
de Foundation, zijn alleen mogelijk door de sterke 
overtuiging dat we samen de dagelijkse realiteit van 
onze medemensen in nood kunnen verbeteren. Daarom 
willen we ook de zowat zeventig medewerkers van 
de bank die ons onder meer via onze comités terzijde 
staan, hartelijk danken voor hun motivatie en hun niet 
aflatende inzet. 

We nodigen u uit, meteen ons derde activiteitenrapport 
in te kijken. Het geeft u een concreet beeld van de 
verenigingsprojecten die de steun van BNP Paribas 
Fortis Foundation hebben genoten en van de manier 
waarop de acties die de Foundation de voorbije drie jaar 
heeft ondernomen, zijn geëvolueerd.

Veel leesplezier.

BNP Paribas Fortis Foundation
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Mus-E
Henegouwen en Limburg

MuS-E ijvert voor maatschappelijke integratie via kunsteducatie. Het is een project voor jonge 
kinderen uit kansarme milieus, dat de herinnering aan het mijnverleden als basis gebruikt. 

MuS-E organiseert kunstworkshops in 4 scholen en 16 lagereschoolklassen (in Henegouwen en 
Limburg) met een hoge concentratie allochtone leerlingen. Het programma omvat met name 

bezoeken aan industriële sites en bevordert intergenerationele contacten via verhalen van 
mensen die het leven in de mijnen nog hebben gekend. Dit educatief project is een gezamenlijk 

initiatief van twee vzw’s, een Vlaamse en een Waalse. De deelnemende scholen zullen elkaar 
ontmoeten in het MAC’S in Grand-Hornu (Henegouwen) en C-Mine in Genk (Limburg).

www.mus-e.be
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Solidarcité biedt een vijftigtal kwetsbare jongeren tussen 16 en 25 jaar 
uit verschillende milieus en culturen, een maatschappelijk jaarprogramma 

aan, waarin vrijwilligerswerk centraal staat. De jongeren, die kampen 
met ernstige uitsluitingsproblemen, bouwen in dit project aan een betere 

wereld en tegelijkertijd aan zichzelf. Ze werken rond 3 grote thema’s: 
dienstverlening aan de samenleving, opleiding en zelfontplooiing.

www.solidarcite.be

Solidarcité
Brussel
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Het tehuis voor moeders ‘Le Kangourou’ van Accueil et Vie vangt vrouwen op 
die het slachtoffer zijn van fysiek en/of psychologisch geweld. Het doel van de 
vereniging is ook de lichamelijke, psychomotorische en affectieve ontwikkeling 
van de opgevangen kinderen te bevorderen. In 2010 opende de vzw een eigen 

kinderdagverblijf voor de kinderen van de moeders die in het opvanghuis 
verblijven en die hun studies voortzetten of een beroepsopleiding volgen. Met 
het ondersteunde project wil de vzw de kwaliteit van het onthaal verbeteren 

door geluidsisolatie aan te brengen in het kinderdagverblijf. 

Accueil et Vie 
Baudour
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Aide Discrète à l’Enfance Défavorisée runt ‘Les Glaïeuls’, een 
opvangcentrum voor 16 kinderen uit sociaaleconomisch kansarme 
gezinnen, dat door het Office de la Naissance et de l’enfance (ONE) 

erkend en gesubsidieerd wordt. De kinderen zijn op vraag van de 
ouders of van de jeugdrechtbank geplaatst om uiteenlopende redenen, 
zoals psychische problemen, mishandeling of gezinsbreuk. Het project 
doet aan leesbevordering, door via een leesclub sommige kinderen de 
liefde voor het lezen bij te brengen en die bij andere te onderhouden.

www.glaieuls.be/centre-pour-enfants

Aide Discrète à l’Enfance Défavorisée 
Opont
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Akabe is een scoutswerking voor kinderen en jongeren 
met een beperking. De groep helpt hen in hun ontplooiing 
als individu, in groep en binnen de samenleving. Jaarlijks 

organiseert ze onder meer het klassieke scoutskamp. 
Daar zijn natuurlijk tenten voor nodig, en in het geval van 

AKABE moeten die ook speciaal aangepast zijn aan de 
doelgroep. BNP Paribas Fortis Foundation droeg bij in de 

financiering van deze tenten.
www.akabeaalst.be

Akabe 
Aalst
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Amarrage vangt 60 kinderen tussen 3 en 18 jaar op, die in een gevaarlijke 
gezinssituatie verkeren. De vzw heeft 4 opvanghuizen en leidt 2 projecten, een 

humanitair en een voor sport & avontuur. ‘Atouts vents’ is een coachingproject voor 
jongeren die bij Amarrage geplaatst zijn geweest. Velen van hen voelen het einde 
van hun verblijf in de instelling immers aan als alweer een breuk. Het project wil 

voor hen een netwerk creëren en hen helpen relaties aan te knopen om zo hun 
sociaaleconomische integratie te bevorderen. De steun is toegespitst rond vijf thema’s: 

schoolondersteuning, sociaaleconomische integratie, huisvesting, zelfbevestiging en 
administratieve aangelegenheden. Hij neemt vijf vormen aan: individuele begeleiding, 

praatgroepen, vrijwillige stage, sociale en culturele activiteiten.
www.amarrage.be

Amarrage 
Eigenbrakel
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Apem-T21 verenigt mensen die lijden aan trisomie 21  
(het syndroom van Down), hun ouders en de professionele 

hulpverleners. De creaworkshops van de vereniging bieden een 
dertigtal jongeren artistieke vrijetijdsactiviteiten aan die expressie 

en creativiteit bevorderen via kunst in al haar vormen. De verleende 
steun gaat naar een multidisciplinair artistiek project, met muziek 
en dans, waarbij de twee betrokken groepen de handen in elkaar 

slaan om het publiek een kwaliteitsvoorstelling aan te bieden.
www.apem-t21.be

Apem-T21 
Verviers
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Auxilia is een organisatie van vrijwilligers die les geven, in groep of aan huis, aan 
kansarme jongeren die ‘uit de boot vallen’. Doel is het ‘wel’ zijn en de integratie van die 
jongeren bevorderen, hun eigenwaarde en zelfvertrouwen vergroten, en voorkomen dat 

ze gemarginaliseerd raken. Auxilia doet dat alles in een sfeer van wederzijds engagement 
en respect. In 2010 gaven 500 vrijwilligers les in uiteenlopende vakken aan 635 kinderen 

en jongeren. Om dat te doen heb je natuurlijk degelijk lesmateriaal en goede voor- en 
naopleiding nodig, en daar springt BNP Paribas Fortis Foundation bij. Zo draagt Auxilia er 

toe bij dat de leerlingen uiteindelijk sterker staan, dat ze zich niet alleen voelen.
www.auxilia-vlaanderen.be 

Auxilia 
Antwerpen
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Balancirk geeft circuslessen aan kinderen vanaf 7 jaar en 
volwassenen. Jongleren, evenwicht, luchtacrobatie, theater zijn 
enkele van de technieken die aangeboord worden. Kleuters (3,5 

tot 6 jaar) kunnen samen met hun ouders circusmotoriek volgen. 
Alle lessen worden gegeven door vrijwillige begeleiders. Na een 

lessenreeks probeert men ook voorstellingen te geven op allerlei 
evenementen: aan gehoorgestoorde kinderen, kinderen met 

gedragsproblemen of uit multiprobleemgezinnen. De lesjes en 
het didactisch materiaal bevorderen de creatie van een veilige 

omgeving, een succeservaring en zelfontplooiing. 
www.balancirk.be

Balancirk
Kuringen
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De Berkjes geeft aangepast individueel lager onderwijs gestoeld op 2 
belangrijke pijlers. Kinderen met ernstig verstoord gedrag accepteren en hen 
stevige leiding bieden. En die kinderen aanmoedigen om op verhaal te komen. 
De Berkjes werkt daarvoor met een survivalparcours in functie van de leeftijd 

en mogelijkheden van elk kind. Individu en groep worden aangemoedigd en 
gestimuleerd om dat parcours tot een goed einde te brengen.

www.deberkjes.be 

Basisschool De Berkjes 
Brugge
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Bednet verbindt langdurig en chronisch zieke kinderen (6 tot 18 jaar) in 
Vlaanderen via internet met hun eigen klas. Er zijn thans 120 sets ‘in 

werking’ op locaties thuis en in de klassen. Bednet wil dat aantal optrekken 
naar 150. De eerste sets zijn bovendien reeds 4 jaar actief, het valt dus te 

verwachten dat die binnenkort defecten gaan vertonen. BNP Paribas Fortis 
Foundation hielp bij het vernieuwen en uitbreiden van dat computerpark.

www.bednet.be

Bednet
Leuven
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Het Clownshuis 
Balen

Het Clownshuis brengt langdurig zieke kinderen online  
in contact met een ‘mediclown’. De website ging online op 9 november 2011. 

BNP Paribas Fortis Foundation financiert de huisvesting voor de administratie en 
voor het webcammen maar ook de webcams en computers  

(zowel desktops als laptops), en de ‘aankleding’ van het nieuwe Clownshuis.
www.hetclownshuis.be
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Opvoedingsondersteuning voor kwetsbare gezinnen met kleine kinderen,  
waarbij ieder van de vrijwilligers zich over één gezin ontfermt en het aan 

huis opvolgt. Ze luisteren, wisselen info uit, bieden hulp bij het heropbouwen 
van het sociaal netwerk en stimuleren de kinderen tot socio-culturele 

activiteiten, in hun leer- en leescultuur, in hun spel- en sportcultuur. Domo 
wil zijn kennis en expertise verspreiden over Vlaanderen en moest daarvoor 

een aantal communicatietools ontwikkelen. Onder meer een performante 
website en een boek met ‘best practices’, nieuwsbrieven en standmateriaal.

www.domovlaanderen.be 

Domo 
Leuven
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L’Edelweiss biedt opvang en educatieve 
hulp aan 15 kinderen tussen 3 en 18 

jaar. Het ondersteunde project betreft 
de inrichting van een ontmoetingsruimte 

voor de kinderen en hun ouders in het 
opvangcentrum. Steeds meer kinderen 

kunnen in het weekend of tijdens de 
vakanties niet naar huis en dus is er 

behoefte aan een dergelijke ruimte voor 
ontmoetingen met hun ouders of met de 

advocaten van de familie.

L’Edelweiss 
Vaux-sous-Chèvremont
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Laagdrempelige opvang voor kleuters ‘met stekeltjes’. 
De kleinschalige gezinscontext garandeert een 

veilig nest voor de kleuters, met veel aandacht en 
ondersteuning, en laat hen dankzij verschillende soorten 
speelgoed, boekjes en spelletjes dagelijks nieuwe dingen 

ontdekken. Het kind leert niet alleen (individueel) van 
de begeleiders, maar ook (samen) van elkaar. Ook de 
ouders krijgen een programma aangeboden om hun 

‘Egeltjes’ te helpen in hun opvoeding, met regelmatig 
ondersteunende gesprekken die hen bevestigen in hun 

rol als ouder. BNP Paribas Fortis Foundation draagt een 
deel van de materiaal- en pedagogische kosten.

www.egeltjes.be

De Egeltjes
Sint-Truiden 
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ELESS ‘Le Soleil Levant’ is een school voor bijzonder middelbaar onderwijs, waar 
meisjes van 13 tot 21 jaar een sociale en beroepsopleiding krijgen, in een aangepast en 

een gewoon milieu. De instelling vangt 241 leerlingen op en biedt vakopleidingen aan. 
Met het gesteunde project wil de vzw een schoolstructuur oprichten voor leerlingen die 
volledig afgehaakt hebben, om hen te helpen bij hun (re-)integratie in de maatschappij. 

Het multidisciplinaire team werkt 2 jaar lang met de familie van de leerling om 
(opnieuw) sociale en schoolse relaties op te bouwen. Ze heeft besloten een joert 

(nomadentent) op te zetten om er de nieuwe re-integratiestructuur in onder te brengen.
www.soleillevant.eu

ELESS ‘Le Soleil Levant’
Montignies-sur-Sambre
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Grain de vie biedt 19 gehandicapte jongeren ouder dan 18 de kans om na hun 
schoolopleiding verder te werken aan hun persoonlijke ontwikkeling en zich in 
het maatschappelijke leven te integreren. Dat doet de vzw door samen met de 

jongeren brood te bakken, dat ze vervolgens verkopen. De vereniging heeft twee 
werknemers in dienst, die bijgestaan worden door 42 vrijwilligers. Een aantal 

jongeren heeft al werk in een bakkerij gevonden dankzij hun opleiding bij Grain 
de vie. Via het ondersteunde project wordt een opslagruimte, ingericht, zodat de 

jongeren in betere omstandigheden opgevangen kunnen worden.
www.graindevie.be

Grain de vie 
Ottignies
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Handicum organiseert sociaal cultureel vormingswerk voor mensen met 
een beperking. Het project leert jonge mensen met een licht mentale 

handicap omgaan met kleuters. Het gebruikt daarvoor een 10-daagse 
opleiding en een stage van 4 maand. Bij een gunstige evaluatie gaan de 
jongeren vervolgens aan de slag als co-begeleider in een kleuterschool 

in hun woonomgeving. En worden ze dus opgenomen in het normale 
leefpatroon van elke werkende. De pilootversie in 2010 ervoeren alle 

betrokkenen als zeer geslaagd, daarom was extra ondersteuning nodig.
www.handicum.be

Vormingscentrum Handicum 
Gent
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JEST is een centrum waar de vaardigheden van mensen met een matige verstandelijke beperking 
worden ontwikkeld. Al 12 jaar zet de vereniging na schooltijd en tijdens de weekends en vakanties, 
vrijetijdsactiviteiten op voor kinderen en jongeren. Ze geeft gehandicapte kinderen de mogelijkheid 

om in hun vrije tijd net als alle andere kinderen deel te nemen aan allerlei uiteenlopende activiteiten, 
waarbij rekening wordt gehouden met hun handicap. Met het gesteunde project wil JEST onder de 
naam ‘Farilu’ een nieuwe structuur oprichten, die jongeren met een matige mentale handicap een 

opleiding als bakker/chocolatier, een beroep en sociale integratie aanbiedt als ze vanaf 18-jarige 
leeftijd aan het einde van hun opleiding in het buitengewoon secondair onderwijs komen.  

www.jest.be

JEST ‘Jamais Eux Sans Toi’ 
Watermaal-Bosvoorde
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Kiwanis lanceerde de Kiwanispop in 1995. Ze is 30 cm groot, 
met polyester opgevuld en is de grote steun en toeverlaat 

voor kinderen tijdens hun hospitaalverblijf. Ze maakt de 
jonge patiëntjes meer vertrouwd met het ziekenhuismilieu 

en is een grote hulp voor de dokters wanneer die de 
kinderen uitleggen welke ingreep ze gaan uitvoeren.

www.kiwanis-pop.be 

Kiwanispop
Hasselt
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La Maison Maternelle Fernand Philippe is een tehuis dat 
alle moeders die onderdak en begeleiding nodig hebben 

met hun kind(eren) opvangt. Meer dan de helft van de 
opgevangen kinderen heeft zware problemen op school. Met 

het ondersteunde project wil de vzw via renovatiewerken 
en nieuwe informaticavoorzieningen, een bibliotheek, film, 

ontspanning en psychomotoriek, ‘La Maison d’en face’ (‘het 
huis hiertegenover’) een ruimte die exclusief voor de kinderen 

van het opvangtehuis bestemd is, optimaal inrichten.

Maison Maternelle Fernand Philippe 
Wanfercée-Baulet
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Mentor Jeunes ijvert voor de opvang, de oriëntering en het welzijn van niet-begeleide 
minderjarige vreemdelingen. Dat doet ze via inspanningen om hun levens- en 

schoolomstandigheden te verbeteren en een vervangend sociaal netwerk uit te bouwen. 
De vereniging werd door vzw Mentor Escale opgericht om jonge vluchtelingen die alleen in 

België leven, zonder ouders of familie, een betere studiebegeleiding te verzekeren.  
Het programma van studieoriëntering voor de minderjarigen bestaat uit drie componenten: 

een partnership met een netwerk van 12 scholen en opleidingscentra, ondersteuning op 
school door 8 vrijwilligers en ten slotte educatieve, culturele en sportieve activiteiten die 

uitwisseling, ontmoetingen en de ontwikkeling van vaardigheden bevorderen.

Mentor Jeunes 
Brussel
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OTL streeft, al dan niet in semi-internaat, naar een 
volwaardige reintegratie in de maatschappij van jongeren 

met NAH (Niet Aangeboren Hersenletsel) ten gevolge 
van een verkeersongeval of eender welk ander trauma. 
Een multidisciplinaire groepspraktijk biedt bijstand op 

medisch en onder meer juridisch vlak. OTL slaat voor NAH 
jongeren een brug tussen onderwijs en werk via bijzondere 

onderwijsmethodieken zoals Feuerstein.
www.opentherapeuticum.be

Open Therapeuticum Leuven (OTL) 
Leuven
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Stappen zorgt voor de opvang en begeleiding van meisjes tussen 
14 en 18 jaar die geplaatst zijn door de Jeugdrechtbank of een 
Comité Bijzondere Jeugdzorg. Einddoel is de terugkeer van de 

meisjes naar hun eigen context, en maatschappelijke integratie. 
Het project financierde deels de ontsluiting van de tuin, met zit- 
en praathoekjes, hoekjes voor sport en spel, en het aanbrengen 

van verlichting en een afsluiting van het terrein. 
www.stappenvzw.be

Stappen
Sint-Amandsberg
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Station de Plein Air Liégeoise, een vereniging die in 1938 werd 
opgericht door priester Froidure, organiseert zomerspeelpleinwerking 
voor kinderen van 3,5 tot 13 jaar uit sociaal, cultureel en economisch 

kansarme milieus. Die worden naar het speelplein doorverwezen 
door organisaties zoals de Service d’Aide à la Jeunesse (bijzondere 

jeugdzorg), Caritas, het OCMW of Restos du cœur (sociale 
restaurants). Met het ingediende project wil de vereniging  

het spelmateriaal voor de kinderen tussen 3,5 en 6 jaar vernieuwen.
lechateaudehollogne.blog4ever.com

Station de Plein Air Liégeoise 
Grâce-Hollogne
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Het Beschermcomité M.P.I. Westhoek biedt een internaat voor sociale, 
educatieve en materiële ondersteuning van kansarme kinderen en 

jongeren (3 tot 18 jaar) met uiteenlopende vormen van handicap, en die 
bovendien in een POS (Problematische OpvoedingsSituatie) verkeren.  
Het streeft naar ‘warme’ leefgroepen met zowel thuisgevoel als wat 

privacy. BNP Paribas Fortis Foundation stond mee in voor de uitbreiding 
van het spellenarsenaal en de speelruimte met een beschut buitenterrasje. 

www.mpi-westhoek.be

De Steiger 
Koksijde
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Sterrenbeelden - Constellations zet zich in voor de oprichting van 
opvangcentra die verstandelijk gehandicapten een leefomgeving, 

dienstverlening en activiteiten aanbieden. De vzw ging uit van de 
vaststelling dat er in Brussel zo’n 200 dagopvangplaatsen voor 

verstandelijk gehandicapte jongeren te weinig zijn. Idem voor 
verblijfsmogelijkheden. Sterrebeelden legt zich toe op de zwaarste 

mentale handicaps en op de minder gegoeden. Het ondersteunde project 
werd opgezet om uitrusting te kopen voor de educatieve workshops en 
leefruimten van een nieuw dagcentrum voor 20 jongeren in Etterbeek. 

www.constellations-asbl.org

Sterrenbeelden 
Etterbeek
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Weja is een wetenschappelijk pilootproject van onbepaalde duur voor niet-
georganiseerde jeugd (6 tot 16 jaar) in een achterstandsbuurt, met een 

zo groot mogelijke inbreng van de jongeren. Het project laat de jongeren 
zelf speelpleinactiviteiten opzetten, onderhouden en ook herstellen met 

inspraak in de uit te voeren werken. Met die ervaring kunnen zij die 
dat willen later een opleiding volgen tot monitor. De speelpleinwerking 

voorziet een klusjesdienst voor mensen uit de wijk. In ruil betalen die 
mensen voor de klus, of liever nog: bakken ze pannenkoeken of wafels voor 

het speelplein. Het project liep van september 2011 tot augustus 2012.
www.bouwspeelpleindam.be

Weja
Antwerpen
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De Witte Berken is een tehuis voor residentiële opvang en 
begeleiding van kinderen en jongeren tussen 0 en 18 jaar die in 

een problematische opvoedingssituatie zitten. Via begeleiding 
van zowel kind als gezin werkt het tehuis aan een terugkeer 

naar het thuismilieu of een doorgroei naar zelfstandigheid.  
De organisatie heeft aanzienlijke bouwwerken uitgevoerd.  

Het project financiert onder meer de inrichting van 6 studio’s 
voor kamertraining voor jongeren vanaf 17 jaar.

www.dewitteberken.be.

De Witte Berken 
Wervik
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BuSO Ter Bank richt kwaliteitsvol Buitengewoon Secundair Onderwijs (BuSO) van 
het Type 1 (voor licht mentaal gehandicapten) en 2 (voor matig of ernstig mentaal 
gehandicapten) in. Hun project ‘Type 3 Anders’ is een alternatieve onderwijsvorm 

voor leerlingen die een lichte verstandelijke beperking combineren met bijkomende 
gedrags- of emotionele problemen. Om aan het tekort aan opvang voor deze 

doelgroep tegemoet te komen, werd een nieuwe school opgestart. Met de steun 
van BNP Paribas Fortis Foundation werd een ’veilige ruimte‘ gefinancierd om zowel 

preventief als curatief rond agressie te kunnen werken.
www.bo-terbank.be

BuSO Ter Bank
Heverlee
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Le Domaine biedt opvang en educatieve hulp voor 
minderjarigen met zware familiale problemen. De vereniging, 

die erkend en gesubsidieerd wordt voor de opvang van 15 
kinderen en jongeren tussen 3 en 18 jaar, zet hulpprogramma’s 

op om de kinderen in hun leefomgeving te re-integreren.  
Ze oefent toezicht uit op jongeren die zelfstandig wonen en 

geeft hen pedagogische en sociale begeleiding. Met het project 
wil ze het meubilair van de kinderkamers vervangen.

http://ledomaineasbl.blogspot.com

Le Domaine
Antheit
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École Ados Pilifs ijvert voor de maatschappelijke integratie en 
educatie van autistische adolescenten. Aansluitend op basisschool 

‘Centre Nos Pilifs’ opende in september 2011 de middelbare school 
‘Ados Pilifs’ haar deuren. Ze werkt voor elke leerling een individueel 

leertraject op maat uit, dat erop gericht is zijn capaciteiten 
maximaal te ontwikkelen. Met het project wil de vzw pedagogisch 

materiaal aankopen en alternatieve communicatiemiddelen 
opzetten voor de autistische adolescenten.

www.pilifs.be

École Ados Pilifs
Laken
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Indigo, of ‘Interdisciplinaire Groep voor Ontwikkelingsproblemen’ 
diagnosticeert, adviseert, begeleidt en behandelt kinderen, jongeren 
en volwassenen met het vermoeden van een ontwikkelingsstoornis. 

Dit project hielp Indigo om kinderen tussen 6 en 9 jaar met een 
autismespectrumstoornis, sociale en assertieve basisvaardigheden 
aan te leren. Het 2-jaar durende programma omvat tweewekelijkse 

groepstrainingen, individuele begeleiding door met het kind mee ‘naar school’ 
te gaan en huisbezoeken om te toetsen naar de aangeleerde vaardigheden.

www.indigovzw.be

Indigo
Antwerpen
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Jongerenzorg Zuid-West-Vlaanderen vangt kinderen en jongeren 
in problematische opvoedingssituaties op en biedt hen en 

hun gezin integrale begeleiding. Voor kinderen uit gezinnen in 
begeleiding of in sociale of financiële moeilijkheden, startte 
begeleidingstehuis Aventurijn in 2010 met een Speelotheek,  

een gratis uitleendienst voor speelgoed en gezelschapsspelen 
en tevens een laagdrempelige ontmoetingsplaats. Dankzij BNP 

Paribas Fortis Foundation kon nieuw spelmateriaal worden 
aangekocht en de Speelotheek uitgebreid.

www.jongerenzorg.be

Jongerenzorg Zuid-West-Vlaanderen 
Harelbeke

78





De vrijwilligers van LMC bezoeken als clown zieke kinderen  
tijdens hun verblijf in het ziekenhuis, de instelling of thuis.  

Ze besteden tijd aan een ludiek intermezzo, een luisterend oor en 
helpen de kinderen bij hun studie. In heel Limburg is een 10-tal 
‘mediclowns’ steeds onderweg. Ook het bestuur van LMC en het 
spreken op scholen, voor serviceclubs en bedrijven gebeurt door 
vrijwilligers. De bijdrage van de stichting kwam overeen met de 
materiaalkosten voor één ‘mediclown’ gedurende een heel jaar.

www.mediclowns.be

Limburgse Mediclowns (LMC) 
Zonhoven
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Orthopedagogisch Observatie- en Behandelingscentrum (OOBC) Nieuwe Vaart 
verstrekt opvoeding, onderwijs, behandeling, therapie en begeleiding aan kinderen 

en jongeren met gedrags- en emotionele stoornissen of autisme. Dat gebeurt 
via een nieuwe school voor buitengewoon kleuter- en lager onderwijs en een 

semi-internaat voor kinderen en jongeren van 1,5 tot 21 jaar. Het gecofinancierde 
project ‘Rots en Water’ is een ‘sociale competentie’-training bestemd voor de 
schoolkinderen, die vaak ook nog in een ingewikkelde thuissituatie vertoeven.

www.oobc-nieuwevaart.be

OOBC Nieuwe Vaart
Gent
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Parrain-Ami organiseert opvang in gastgezinnen voor kinderen met ernstige familiale 
problemen of in noodsituaties. De onthaalgezinnen zijn vrijwilligers die noodopvang 

of geregelde opvang kunnen bieden. Ze vervangen de oorspronkelijke familie van 
het kind niet. Gastopvang is een actieve en dynamische voorziening waarop de 

hulpverlening naar behoeven kan terugvallen, die geïnspireerd wordt door sociale 
bewogenheid en openheid voor de wederzijdse verrijking die de formule met zich 

brengt. De vzw Parrain-Ami lanceert zo’n 15 gevallen van opvang in gastgezinnen  
per jaar. Met het project wil ze nieuwe opvangplaatsen in gastgezinnen ondersteunen.

www.parrain-ami.org

Parrain-Ami 
Ottignies

84





SOS Enfants Mons-Borinage houdt zich bezig met individuele preventie en 
behandeling van kindermishandeling. ‘Parentine’ is een pilootproject dat 
tienermoeders een ruimte wil geven waar ze hun kinderen tussen 0 en 6 

jaar kunnen ontmoeten in een niet-stigmatiserende omgeving. De vereniging 
levert mensen en zorgt voor het financiële beheer. Er worden boeken, 

speelgoed en spelletjes ter beschikking van de ouders en de kinderen gesteld 
om een respectvolle omgang met de kinderen te bevorderen.

www.adosenceintes.be

SOS Enfants Mons-Borinage 
Bergen

86









90



Laureaten van de Nationale Awards 2011  p. 7

Laureaten van de Regionale Awards 2011 p. 13

Laureaten van de Awards van het Personeel 2011 p. 69

Activiteitenrapport 2012 p. 91

91



Het Awards-programma steunt lokale projecten 

Via het Awards-programma, het uithangbord van BNP 
Paribas Fortis Foundation, geeft de stichting financiële steun 
aan educatieve projecten van verenigingen die strijden 
tegen sociale uitsluiting van kansarme kinderen en jongeren 
in moeilijkheden in België. Elk jaar doet de Foundation een 
oproep aan het verenigingsleven om projecten in te dienen. 
In 2012 gaf BNP Paribas Fortis Foundation voor in totaal 
573.000 euro steun aan 47 verenigingsprojecten.

Jump helpt jongeren weer op weg 

De verenigingen hebben behoefte aan ondersteuning op 
langere termijn. Daarom lanceerde de Foundation onlangs 
het Jump-programma voor adolescenten vanaf 16 jaar 
die hebben afgehaakt op school, in de maatschappij of 
in hun gezin. Drie educatieve projecten – één per regio – 
krijgen drie jaar lang 20.000 euro steun. Maatschappelijk 
engagement van de jongeren vormt de basis van dit 
programma voor adolescenten met problemen op school of 
in hun leefomgeving. Ze worden ingeschakeld in een sociaal 
programma waarbij ze zich inzetten voor het welzijn van 
de gemeenschap. Iets voor anderen betekenen geeft ze hun 
gevoel van eigenwaarde terug.
Een van de fundamentele criteria van Jump is dat de bank 
en de Foundation nauw bij het project betrokken moeten 
worden. Naast louter financiële hulp wil de Foundation 
de verenigingen ook dagelijkse begeleiding bieden, een 
vertrouwenspartner voor hen zijn.

De projecten van de drie verenigingen die Jump-
steun genieten

‘Groene brigade’

De vzw Oranjehuis beheert een pedagogische boerderij 
in Heule, bij Kortrijk. Ze won in 2010 een Award van de 
Foundation. In nauwe samenwerking met de Foundation 
zette de vereniging een pilootproject op voor kwetsbare 
jongeren tussen 16 en 24 jaar. Die worden uitgenodigd om 
zich aan te sluiten bij een ‘groene brigade’. Na een opleiding 
biologisch tuinieren, vooral voor de moestuin, stellen ze hun 
kennis ter beschikking van de buurt. Voor een bescheiden 
vergoeding leggen ze biologische moestuintjes aan voor 
rusthuizen, scholen, verenigingen en particulieren uit de 
buurt. Ze nemen alle taken op zich: ze spitten, planten 
en houden de oogst in de gaten. Dit project verandert het 
statuut van de jongeren: ze zijn niet langer hulpbehoevend, 
maar worden hulpverlener.
www.vzw-oranjehuis.be

‘Solidarcité, une année citoyenne’

‘Solidarcité, une année citoyenne’ (een jaar sociaal 
engagement) is een project van La Chaloupe, een vzw die 
ook een Award van de Foundation won in 2010. Een team 
van acht jongeren tussen 16 en 25 jaar die op school, thuis 
of in de maatschappij hebben afgehaakt, zetten zich van 
september tot juni in voor allerlei sociale activiteiten. 
Het project berust op vier pijlers: vrijwilligerswerk, 
opleiding, zelfontplooiing en kennismaking met het 
arbeidsmilieu en zijn mogelijkheden. Op het einde van het 
(school)jaar verdedigen de deelnemers een persoonlijk 
project voor een jury. Dit project biedt de vrijwilligers de 
gelegenheid om hun burgerzin te tonen en een bijdrage te 
leveren aan de wereld van morgen. 

Dat gebeurt via opdrachten die 
bewust gevarieerd worden gehouden om de vrijwilligers de 
kans te geven te proeven van verschillende sectoren en zo 
na te denken over de richting die ze na het project willen 
inslaan. Door deze ervaring met vrijwilligerswerk kunnen 
de jongeren hun zelfvertrouwen en gevoel van eigenwaarde 
herstellen, die vaak zijn aangetast door mislukkingen uit 
het verleden. 
www.lachaloupe.be

‘Service Etude’ 

Onder de naam ‘Service Etude’ lanceert de Brusselse vzw 
SOS Jeunes Quartier Libre een programma voor de preventie 
van schoolmoeheid. In samenwerking met twee scholen 
met gedifferentieerde omkadering uit Elsene, biedt het 
programma jongeren de kans vrijwilligerswerk te doen en 
zo weer zin te krijgen om te leren. Tijdens de lessen Frans, 
bijvoorbeeld, staat een animator de leerkracht bij om met de 
leerlingen te werken rond het thema ‘verhalen’. Vervolgens 
gaan de jongeren een toneelstuk opvoeren in rusthuizen, 
opvanghuizen voor daklozen of jeugdinstellingen. Ze nemen 
ook deel aan andere vrijwilligersactiviteiten, zoals ‘operatie 
thermos’, waarbij de jongeren eerst eten gaan kopen op de 
vroegmarkt en dat vervolgens klaarmaken en gaan uitdelen 
onder de daklozen aan het Centraal Station.
www.sosjeunes.be

De jongeren worden ingeschakeld in een 
sociaal programma waarbij ze zich inzetten 
voor het welzijn van de gemeenschap.  
Iets voor anderen betekenen geeft ze hun
gevoel van eigenwaarde terug.

Educatieve steun voor jongeren in moeilijkheden

Educatie is belangrijk voor de menselijke ontwikkeling en de economische groei. Het krijgt dan ook een 
centrale plaats in de activiteiten van de Foundation.
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Programma’s 2010 2011 2012 Totaal

Awards 468.835 € 520.000 € 573.000 € 1.561.835 €

Help2Help 198.100 € 167.700 € 144.800 € 510.600 €

Help2Help Plus 58.500 € 55.800 € 60.900 € 175.200 €

Jump 60.000 € 65.000 € 125.000 €

Rode Centjes 25.000 € 25.000 € 50.000 €

Move2Help 3.665 € 3.665 €

Ad hoc steun 23.897 € 25.591 € 41.804 € 91.292 €

Totaal 749.332 € 854.091 € 914.169 € 2.517.592 €

Financiële steun aan de verenigingen

Programma’s 2010 2011 2012 Totaal

Awards 31 39 47 117

Help2Help (Plus) 92 65 55 212

Move2Help 4 4

Solidarity Team Buildings 19 12 12 43

Jump 3 3 6

IT-materiaal en meubilair 92 33 101 226

Overige 45 22 34 101

Totaal 279 174 256 709

Aantal gesteunde verenigingen

Programma’s 2010 2011 2012 Totaal

Awards 468.835 € 520.000 € 573.000 € 1.561.835 €

Jump 60.000 € 65.000 € 125.000 €

Help2Help (Plus) 33.600 € 28.300 € 25.600 € 87.500 €

Overige 27.000 € 27.000 €

Totaal 502.435 € 608.300 € 690.600 € 1.801.335 €

Financiële steun aan de educatieve sector

Educatie 75 %

Solidariteit 10 %

Humanitair  6 %

Handicap  9 %

690.600 €

88.469 €

57.200 €

77.900 €

Education 71 %

Solidarité 14 %

Humanitaire  8 %

Handicap  7 %

608.300 €

121.491 €

68.000 €

56.300 €

Solidarité 14 %
121.491 €

Education 71 %
608.300 €

Handicap  7 %
56.300 €

Humanitaire  8 %
68.000 €

Geografische spreiding van de toegekende bedragen in 2012 

Sectoriële spreiding van de toegekende bedragen in 2012 

Antwerpen 
11 % 

Vlaams-Brabant 
7 % 

Brussel
25 % 

West- 
Vlaanderen 

10 % 
Oost- 

Vlaanderen
12 % 

Henegouwen 
8 % 

Namen 
6 %  

Limburg 
6 % 

Luik 
3 % 

Waals-Brabant
9 %

Luxemburg 
3 %  
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Of het er nu om gaat de situatie van mensen met een 
beperking te verbeteren, in het buitenland mensen in 
nood bij te staan of de minderbedeelden te helpen, elk 
humanitair project verdient steun. Daarom moedigt 
het Help2Help-programma solidariteitsinitiatieven aan 
waarin medewerkers als vrijwilliger actief zijn. Achter 
elk project gaat dan ook de sterke betrokkenheid van een 
medewerker schuil. Sinds zijn lancering in maart 2010 
steunde Help2Help in totaal 212 projecten, samen goed 
voor 685.800 euro.

Solidarity Team Buildings, is een formule 
waarbij een team van BNP Paribas 
Fortis de handen uit de mouwen steekt 
voor een vereniging. Dat kan gaan van 
hulp bij schilderen of tuinieren, tot veel 
minder voor de hand liggende initiatieven, bijvoorbeeld om 
mensen te laten kennismaken met ‘andere’ leefwerelden. Zo 
organiseert de Foundation met de steun van vzw Génération 
Nouvelle geregeld sessies om de deelnemers bewust te maken 
van wat het betekent te leven met een handicap. Gedurende 
enkele uren wordt een team van bankmedewerkers gecoacht 
door gehandicapte ‘ervaringsdeskundigen’. Oefeningen 
in een rolstoel, een blindenparcours … een heel scala 
aan interactieve activiteiten om te ervaren met welke 
moeilijkheden mensen kampen die ‘anders’ zijn.

Sinds 2010 steunt BNP Paribas Fortis Foundation de  
nationale Special Olympics met een oproep voor 
vrijwilligers. Elk jaar melden zich een vijftigtal medewerkers 
die zich gedurende verschillende dagen actief inzetten om 
deze buitengewone atleten te ondersteunen.

Onlangs lanceerde de Foundation Move2Help, een 
programma dat het midden houdt tussen Help2Help en 
de Solidarity Team Buildings. Dit nieuwe project steunt 
eenmalige solidariteitsprojecten waaronder een team van 
ten minste vijf medewerkers van BNP Paribas in België zijn 
schouders zet.

BNP Paribas Fortis Foundation heeft er van in het begin voor 
gekozen om de medewerkers van de bank te betrekken bij 

de selectie van de gesteunde projecten. 
Ze heeft voor haar verschillende 
programma’s selectiecomités opgericht 
met vrijwilligers die de verschillende 
metiers en regio’s van de bank in België 
vertegenwoordigen. Met de hulp van 
die tien comités, waarin een zeventigtal 

medewerkers zetelen, kan de Foundation het hele jaar door 
werken aan de uitvoering van haar programma’s.

In 2012 kon de Foundation rekenen op meer dan 650 
medewerkers, die deelnamen aan solidariteitsactiviteiten, 
projecten aanbrachten of zetelden in de selectiecomités.

Gedurende enkele uren wordt 
een team van bankmedewerkers 
gecoacht door gehandicapte 
‘ervaringsdeskundigen’.

Engagement van de medewerkers

Engagement is een van de kernwaarden van BNP Paribas Fortis. Dat engagement krijgt onder meer 
vorm in de sociale initiatieven waarvoor de medewerkers van de bank zich inzetten. Die mobilisering 
van het personeel is een stuwende kracht in de onderneming, waar ze leidt tot een ingesteldheid die 
veel verder gaat dan louter financieel mecenaat.

Werknemers die zich in de Foundation engageerden, 
sinds 2010

Programma’s 2010 2011 2012 Totaal

Help2Help (Plus) 92 65 55 212

Move2Help 0 0 122 122

Solidarity Team Buildings 341 259 243 843

Overige 116 105 164 385

Totaal 549 429 584 1.562

Leden van de comités (excl. Foundation)

Programma’s 2010 2011 2012 Totaal

Help2Help (Plus) 5 5 6 16

Regionale Awards 45 50 60 155

Nationale Awards 9 9 9 27

Subtotaal 59 64 75 198

Totaal 608 493 659 1.760
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Leden van de Foundation die lid zijn van de comités in 2012

Help2Help (Plus)

Fondation BNP Paribas : Emilie Bataille, Christiane 
Marier-Orlowski
CSR - BGL BNP Paribas : Emmanuelle Humann
HR Diversity : Claire Godding
Responsible & Engaged Bank Platform : Martine 
Hendrickx, Luc Willemyns
BNP Paribas Fortis Foundation : Marc Félis, Anne-France 
Simon

Move2Help

HR Social Relations : Wilfried Remans
BNP Paribas Fortis Foundation : Ludo Janssens,  
Anne-France Simon

Nationaal Awards-comité 

RPB : Gunter Uytterhoeven, Xavier Declève
CPBB : Jean Schouwers, Ann Plaetinck
Functions : Ruben Mertens, Erwin Van Overloop, Jos 
Dekeukeleire
BNP Paribas Securities Services : Renaud Vandenplas
Responsible & Engaged Bank Platform : Luc Willemyns
BNP Paribas Fortis Foundation : Marc Félis, Ludo Janssens, 
Anne-France Simon

Regionale Awards-comités 

Voorzitter van elk comité
Antwerpen: Joke Hayen, Marnix Gallens, Bruno  
Van De Poel, Dirk Vandenbroucke, Inge Goossens, André 
Van den Bussche
Brussel: Isabelle Grellet, Etienne Barel, Etienne 
Parmentier, Hellen Stockmans 
Henegouwen – Waals-Brabant: Sylvianne Bouty, Delphine 
Dupuis, Michaël Delplan, Marc Deltour, Marc-Antoine 
de Schoufheete, Maurice Jadin, Benoît Jauniaux, François 
Lambert, Isabelle Meurant, Marc Theys, Carine Tilleul, 
Eric Van Bever, Bernard Jouan, Anne-Françoise Leyn, 
Jean-François Sonet, Nathalie Delire, Caroline De Vree, 
Patrick Otwinowski, Laurence Etienne, Micheline Govers, 
Naouara Machouche, Sophie Renson, Anne-Michèle 
Wauters
Luik - Namen - Luxemburg: Philippe de Bonhome, 
Philippe Hespel, Maggy Chabot, Jean-Paul Collin, Isabelle 
Schifflers, Laurence Majchrowicz, Alexandra Van Michel, 
Anne Judice, Caroline Pahaut
Oost-Vlaanderen: Ann Carbonnelle, Hilde De Troyer, Luc 
Keppens, Philippe Temmerman, José Van Innis, Luc Van 
Laere, Anja Veldeman, Geert Van der Stockt
West-Vlaanderen: Eddy Arnoe , Véronique Hoedt,  
Ann Stellamans, Filip Vanderschaeghe, Kris Vanhoutte, 
Geert Dalle
Limburg – Vlaams-Brabant: Eric Cuyvers, Geert Stulens, 
Sara Bielen, Mark Van Giel, Johan Raes, Pascale Lommez

De regionale comités worden door de Foundation beheerd 
en aangestuurd.
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Zo geeft de actie Rode Centjes de Voedselbanken sinds 
2011 de kans om samen met BNP Paribas Fortis Foundation 
een grootschalige inzameling van muntjes van 1 en 2 cent 
te organiseren in alle kantoren in België. 

Er werden meer dan 1,7 miljoen muntjes opgehaald voor 
in totaal 42.000 euro. Een warme maaltijd kost 3 euro, 
dus konden de Voedselbanken 14.000 maaltijden uitdelen 
dankzij de gulheid van de klanten, voorbijgangers en 
scholen, maar ook van de medewerkers van de bank, 
die zich buitengewoon aangesproken voelden door de 
problematiek van de honger in België.

In 2012 werd de inzameling voor de Voedselbanken in 
september op gang getrokken met een voorbereidende 
foursquare®-actie. Voor elke ‘check-in’ via de geolocalisatie-
applicatie foursquare® in een van de kantoren van de bank, 
schonk BNP Paribas Fortis Foundation een maaltijd aan de 
Voedselbanken. De actie was een schot in de roos, want 
het doel - 5.000 maaltijden – werd lang voor de geplande 
einddatum van 17 oktober 2012 al gehaald.

Door haar partnership met Anderlecht kon de Sponsoring-
afdeling in juli 2012 naar aanleiding van de RSCA Fandays 
een dertigtal jongeren van verenigingen trakteren op een 
vip-onthaal in het stadion. Bovendien mocht in de loop van 
het jaar een aantal kinderen van diverse verenigingen met 
de spelers mee het veld op als Player Escort.

In het kader van de Sundays Off, ludieke evenementen die 
Human Resources organiseert voor de werknemers van de 
bank en hun gezin, konden 500 kinderen en begeleiders van 
verenigingen een zonnig dagje doorbrengen in Plopsaland 
De Panne. 

In samenwerking met de IT-afdeling werden sedert 2000 al 
meer dan 2.150 computers, waarvan 289 in 2012, na een 
grondige revisie aan diverse verenigingen geschonken.

Met de steun van de Facility-afdeling en de vele ‘Ecocoaches’ 
van de bank, werden twee ‘open dagen’ georganiseerd, 
waarop 50 verenigingen tweedehands bureaumateriaal 
konden ophalen.

Voor het eerst in 2012 organiseerde de Foundation een 
‘solidaire’ Kerstmarkt voor de Brusselse medewerkers. 
Verenigingen die Help2Help-steun krijgen, konden er vijf 
dagen lang tijdens de middagpauze hun producten aan 
de man brengen in de hal van het Kanselarij- en het 
Borealgebouw. Ze hadden als gemeenschappelijk kenmerk 
dat medewerkers van de bank bij hen actief zijn als 
vrijwilliger!

Solidariteitsacties in samenwerking met de bank

De initiatieven van de Foundation zouden niet mogelijk zijn zonder de actieve steun van de 
verschillende afdelingen van de bank in België. Dankzij hun inzet en betrokkenheid konden 
solidariteitsacties voor kansarmen worden opgezet.
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Verenigingen die steun kregen in 2012*

Help2Help (Plus)

Accueil Tchernobyl • Aide Sociale aux Justiciables ASJ 
Namur • Association belge des paralysés • Association 
des Patients Sclérodermiques de Belgique • Association 
Langage Parlé Complété Belgique • Aynimundo België •  
Basisschool Spermalie • Belgische vereniging voor de 
weeskinderen in Marokko • CAL - Le Flambeau • Con 
Tempo • Crèche La Volière • Croix-Rouge • De Bremberg •  
De Gambiavrienden • De Okkernoot • De Vlinder • Den 
Ommeloop • Eglise Chretienne Evangelique de Wanfercee-
Baulet • Embarquement Immédiat • Entraide de Blocry • 
Face for children in Need • Fondation contre le Cancer • 
Foyer L’Espérance • Free Hands • Helping Hand Belgium •  
HoM House of Music • Ingobyi • Jayandra • Katrinahof •  
Kattendans • Kodiel • Kruikenburg vereniging voor 
andersvaliden • La Clairière Arlon • La Goudinière • Le 
tandem & • Les Amis de l’Envol • Les Amis de Patrice • Les 
Samaritains - De Samaritanen • Mucovereniging • Népal-
Secours • Ociriz National • Onder de Kerstboom • Parrain-
Ami • Platform-K • Psoriasis Liga Vlaanderen • Rotary Club 
Oostende • Safa • Scale Dogs • School Zonder Pesten • See 
and Smile • Solidarité Abu Za Bal • Tagast in Imawalane • 
Sauvegarde des Eleveurs Nomades • Vacci plus • VIA Don 
Bosco • Vivre et Grandir Saint Raphaël

Move2Help

Debra Belgium • SOS Villages d’enfants • Fondation contre 
le Cancer • 24 uren van Oudenaarde vzw

* excl. schenking van pc’s, meubilair, tickets.

Awards 2012 

Nationale Awards
Foundation Awards
Abracadabus • LINC • De Kromme Boom
National Committee Awards
SAJMO • Thebe
Nationaal Awards van het Personeel
Centrum Ganspoel 

Regionale Awards 
Antwerpen

CAW De Kempen • Maia • Puurs Excelsior RSK • 
Vriendschap Zonder Grenzen • Zachte Kracht 
Erdena > Award van het Personeel

Brussel
Fondation Mimi • OBC Espero • AMO de N.O.H •  
Les Amis de l’Hôpital Universitaire des Enfants Reine 
Fabiola • CASI-UO • La Croix-Rouge de Belgique •  
La Lice • ReMuA
Pinocchio > Award van het Personeel

Henegouwen – Waals-Brabant 
Ellipse • Escalpade • Cothan • Promotion Services • 
Ecole de devoirs Mini Monde • Service d’Accrochage 
Scolaire de Mons 
LPC Belgique > Award van het Personeel

Luik - Namen - Luxemburg
AMO Globul’in • Centre Saint Aubain • Le Creuset • 
Embarquement Immédiat • L’Archée 
Similes Wallonie > Award van het Personeel 

Oost-Vlaanderen
Don Bosco BUSO Aalst – GOCA – ABORA - Young 
Horses
Habbekrats > Award van het Personeel

Vlaams-Brabant - Limburg
BuSO Levenslust • CKG De Schommel • Landelijke  
Kinderopvang • Ons Kinderhuis • Pleeggezinnendienst  
Genk
Centrum Ganspoel > Award van het Personeel 

West-Vlaanderen
Basisschool Sint-Jozef Kortrijk • Dagcentrum  
De Takel • Onze Kinderen 
Vereniging ‘t Sas inloopcentrum > Award van  
het Personeel

Jump 

Oranjehuis, La Chaloupe, SOS Jeunes–Quartier Libre

Solidarity Team Buildings

Le Potelier (nos Pilifs) • Internat Don Bosco • WZC ‘t Hof 
Lichtervelde • Stappen • Ommekaar, Buurthuis •  
Emmaus Dienstverleningscentrum Zevenbergen •  
Vivre et Grandir St Raphaël • De Wissel • Akabe Scouts 
Heverlee • Katholieke Vereniging Gehandicapten • 
Génération Nouvelle • Special Olympics Belgium

Occasionele partnerships

Child Focus • Beyond the Moon • YouBridge • MicroStart 

Rode Centjes

Belgische Federatie van Voedselbanken
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Op 12 april 2010 ging de private stichting BNP Paribas 
Fortis Foundation officieel en juridisch van start – een 
belangrijke stap die het begin inluidde van een nieuw 
verhaal, een nieuwe ontwikkeling in het mecenaatsbeleid 
dat de groep al sinds 1996 voert in België. BNP Paribas 
Fortis is stichtend lid van deze entiteit, met een Raad van 
Bestuur waarin topmanagers van de bank en van de directie 
van BNP Paribas Fondation zetelen.
Het dagelijks bestuur van de Foundation is in handen 
van de afgevaardigden en van het team van BNP Paribas 
Fortis Foundation. Zij zorgen ervoor dat de opdracht van 
de Foundation wordt uitgevoerd en steunen daarvoor op 
verschillende comités die specifiek zijn opgericht voor de 
belangrijkste programma’s van de stichting.
Een commissaris-revisor, aangesteld door de Raad van 
Bestuur, ziet toe op het financieel beheer van de Foundation 
en controleert de jaarrekening.

Raad van Bestuur (op 01.01.2013)

Filip Dierckx  Voorzitter

Olivier de Broqueville Bestuurder
Yvan De Cock Bestuurder
Luc Haegemans Bestuurder
Dominique Remy Bestuurder
Martine Tridde Bestuurder
Peter Vandekerckhove Bestuurder
Bert Van Rompaey Bestuurder
Walter Torfs Bestuurder, Afgevaardigde  
 voor het dagelijkse bestuur
Anne-France Simon Bestuurder, Afgevaardigde  
 voor het dagelijkse bestuur

Marc Félis Secretaris

Dagelijks bestuur

Anne-France Simon General Manager

Saskiana Dotremont Communication Manager
Marc Félis Project Manager
Ludo Janssens Project Manager

Adviseurs dagelijks bestuur

Elisabeth Budde Boekhouder
Roland Jeanquart Rekeningcommissaris (PwC)

BNP Paribas Fortis Foundation, private stichting
98



De Foundation dankt 

alle medewerkers die zich als vrijwilliger hebben ingezet, zonder wie de programma’s Help2Help, Move2Help, 
Solidarity Days en Solidarity Team Buildings niet zouden bestaan, 
de leden van de Raad van Bestuur voor hun advies en deskundige ondersteuning,
de leden van de selectiecomités van de Foundation voor hun tijd en niet aflatend enthousiasme,
en ten slotte alle mensen die zich engageren in de verenigingen en die op professionele wijze tijd en energie 
investeren in alle initiatieven waaraan BNP Paribas Fortis Foundation haar medewerking verleent.



BNP Paribas Fortis Foundation, private stichting
Warandeberg 3 -1WA3A 
1000 Brussel
Tel.: +32 (0)2 565 03 00
E-mail: foundation@bnpparibasfortis.com
Website: http://foundation.bnpparibasfortis.beV.U
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