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BNP Paribas Fortis Foundation verleent financiële middelen aan tal van verenigingen. 
Het engagement van de stichting 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 ze 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 medewerkers die dat wensen de kans om zich mee te engageren. 

Sinds de oprichting van de stichting in 2010, hebben we ervoor gekozen om ons in 
de Belgische samenleving te engageren voor de minstbedeelden. We streven daarbij 
duidelijke doelstellingen na: we stellen de medewerkers van de bank centraal in ons 
mecenaatsbeleid, steunen projecten die in het hele land verankerd zijn en creëren 
nauwe en duurzame banden met het verenigingsleven.

Die doelstellingen hebben we grotendeels behaald. Sinds 2010 bedraagt de totale 
financiële steun van BNP Paribas Fortis Foundation aan de verenigingen bijna 
3,6 miljoen euro. Ruim 1.000 verenigingen konden op onze ondersteuning rekenen; 
ongeveer 630 daarvan zelfs op rechtstreekse financiële steun. Maar dat zou allemaal 
niet mogelijk zijn zonder de kracht en het engagement van onze medewerkers. Dit jaar 
namen meer dan 750 medewerkers actief deel aan de activiteiten van onze stichting: 
als initiatiefnemers van projecten, als vrijwilligers of als leden van de selectiecomités 
van BNP Paribas Fortis Foundation. Allemaal gebruiken ze hun tijd en vaardigheden om 
zich persoonlijk met hart en ziel in te zetten voor het algemeen belang. De acties van ons 
bedrijf zijn gebaseerd op dat duurzame engagement, dat de stichting BNP Paribas Fortis 
Foundation al meer dan vier jaar ondersteunt via haar mecenaatsacties.Ed

it
o

Filip Dierckx  
Voorzitter  

BNP Paribas Fortis 
Foundation

Mixed Sources
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L'Archée 
Frescoschilderij gemaakt door  
de kinderen van de vereniging l’Archée,  
een opvangtehuis voor vrouwen met kinderen 
dat in Libramont is gevestigd. (Detail)
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De stichting aan het woord

De jongeren 
hebben talent en 
dat hebben ze 
ons laten zien…
Tal van verenigingen spannen zich 
dagelijks in om van de wereld waarin 
we leven een betere plek te maken. 
Wij ijveren er voortdurend voor om 
de aandacht te vestigen op hun werk. 
Daarom besloten we voor dit vierde 
activiteitenrapport ons gebruikelijke 
fotoreportageconcept te herzien 
en de verenigingen die in 2012 een 
Award behaalden op een originele 
manier op de voorgrond te stellen.

Met dat doel voor ogen vroegen we 
aan onze partners om de jongeren 
van hun vereniging iets creatiefs te 
laten bedenken en ontwerpen dat wij 
dan zouden gebruiken in onze com-
municatie. Daarbij ging het er ons 
vooral om dat de kinderen veel ple-
zier zouden beleven aan de realisatie 
van hun creaties en dat ze represen-
tatief zouden zijn voor de aard en de 
waarden van de vereniging. 

We twijfelden geen moment aan de 
creativiteit van de verenigingen op 
dat gebied. En het was dan ook met 
veel plezier en ontroering dat we bij 
de stichting kleurrijke mozaïeken, 
een schitterend kostuum, een ver-
rassende sculptuur in brons, schilde-

rijen, fresco’s, veel filmpjes en liedjes, 
een constructie in papier-maché, een 
gigantisch boek, foto’s… in ontvangst 
mochten nemen. Kortom tal van cre-
atieve en gevarieerde werken die stuk 
voor stuk met veel talent, en vooral 
met hart en ziel, werden verwezenlijkt. 

Sommige creaties fungeren als illus-
tratie in dit activiteitenrapport, an-
dere werden tentoongesteld of ver-
toond tijdens de uitreiking van onze 
Nationale Awards. Alle creaties wer-
den dus op de een of andere manier 
in de bloemetjes gezet en zijn ook te 
bekijken op onze website. 

Dit activiteitenrapport is niet al-
leen de verdienste van onze stich-
ting, maar vormt in de eerste plaats 
een afspiegeling van het werk en 
de waarden van onze partners, die 
dankzij het talent van hun jongeren 
deze publicatie op een treffende en 
authentieke manier van illustraties 
hebben voorzien. We bedanken alle 
kinderen die ons eens te meer heb-
ben laten zien hoeveel talent en fan-
tasie ze wel hebben.

We hopen dat u dit heel originele 
vierde activiteitenrapport appreci-
eert. Het laat u kennismaken met de 
projecten van de verenigingen die we 
steunen en laat u ook zien hoe de ac-
ties evolueren die onze stichting zo-
wel in het voorbije jaar als sinds haar 
oprichting heeft ondernomen. 

We wensen u alvast veel leesplezier.

BNP Paribas Fortis Foundation
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CKG De Schommel - Averbode 
Montages van foto’s en 

schilderijen op doek gemaakt 
door de jonge kinderen van de 
vereniging CKG De Schommel 

in Averbode. (Detail)
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Sint-Joost-ten-Node
www.abracadabus.net

Abracadabus
Abracadabus werkt met een hon-
derdtal senioren die als leesgroot-
ouders vrijwilligerswerk doen in 
de kleuterklassen van 26 Brusselse 
scholen. Het gaat hoofdzakelijk om 
scholen met positieve discrimina-
tie. Daar helpen ze kinderen om hun 
Franse taalvaardigheid te verbete-
ren aan de hand van een boek, een 
verhaaltje of een spel. De stichting 
financierde de aankoop van boeken 
en spellen voor kinderen tussen drie 
en zes. 

Oostakker
www.dekrommeboom.be

De Kromme Boom 
De Kromme Boom is een opvangcen-
trum voor jonge mensen in nood die 
in de problemen zijn geraakt door-
dat ze hebben afgehaakt op school, 
kampen met een verslaving, rela-
tieproblemen hebben enzovoort. De 
vzw helpt ze hun problemen aan te 
pakken door hen, met de steun van 
gepensioneerde vrijwilligers, posi-
tieve ervaringen bij te brengen aan 
de hand van digitale technologie. De 
verregaande inzet en doorgedreven 
samenwerking tussen de jongeren in 
moeilijkheden en de gepensioneer-
den mondt uit in wederzijds begrip 
en waardering. Met de steun van BNP 
Paribas Fortis Foundation kon de ver-
eniging IT-uitrusting aankopen. 



Personeelsaward 
‘Recht uit het hart’ 

Huldenberg
www.ganspoel.be

Centrum Ganspoel 
De vereniging Centrum Ganspoel 
biedt ondersteuning aan kinderen en 
volwassenen met een visuele en vi-
sueel-meervoudige beperking. De in-
richting van een aangekocht pand in 
Tervuren laat toe onderdak te bieden 
aan acht interne jongeren en twee 
semi-internen. Tijdens de vakantie-
periodes wordt het ook gebruikt als 
vakantiehuis voor andere mensen met 
een beperking.

Le Creuset 
Schilderij gemaakt door 
kinderen en adolescenten 
met een mentale en/of 
intellectuele handicap die 
begeleid worden door de 
vereniging Le Creuset in 
Falmignoul. (Detail)
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Leuven
www.linc-vzw.be

LINC
LINC ijvert met het ‘Leesfeest’ voor 
een betere taal- en spraakontwik-
keling van anderstalige of kansarme 
kleuters. 

De vrijwilligers die voor hen komen 
voorlezen, zijn vaak senioren die zich 
bewust zijn van het belang van dit 
sociaal waardevolle project. Behalve 
boekenpakketten en opleidingen 
financierde de stichting ook ver-
telplaten en kamishibais (Japanse 
vertelkastjes).

Geldenaken
www.service-amo.be

SAJMO 
Le SAJMO (Service d’Aide aux Jeunes 
en Milieu Ouvert) werkt vooral rond 
de problemen van jongeren die afha-
ken thuis of op school. ‘Solidarcité 
Jodoigne’ is een vrijwilligersproject 
van een jaar, waarin jongeren met 
moeilijkheden thuis of op school zich 
engageren rond drie krachtlijnen: 
hulp aan verenigingen via solidari-
teitsprojecten (gebouwen renoveren, 
tuinieren enzovoort), een aantal uren 
opleiding en maatschappelijke reflec-
tie en tot slot enkele uren persoonlijke 
ontplooiing om hun levensproject 
vorm te geven.

Maasmechelen
www.thebe.be

Thebe 
Thebe werkt met kinderen en jonge-
ren uit kansarme milieus, en in het 
bijzonder met allochtone jongeren. 
De vereniging stelt hen verschil-
lende activiteiten voor, onder meer 
rond taalstimulering voor jongeren 
met een taalachterstand. Bovendien 
kunnen de jongeren er een tweejarige 
opleiding tot jeugdmonitor volgen. 
Aanvankelijk hebben ze zelf geen re-
guliere contacten met jeugdbewegin-
gen, maar de voortdurende steun van 
de vereniging motiveert hen om de 
stap te zetten naar die bewegingen.
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Anderlecht
www.casi-uo.be 

CASI-UO 
CASI-UO (Centro d’Azione Soci-
ale Italiano–Università Operaio) is 
voornamelijk een organisatie voor 
permanente vorming die ook initia-
tieven om burgerzin bij te brengen 
bevordert en schooluitval bij jon-
geren bestrijdt. Ze spitst zich niet 
alleen toe op interculturele activi-
teiten maar ook op activiteiten tus-
sen generaties. Het gefinancierde 
project omvatte de realisatie van het 
kwartaalblad ‘La plume magazine’ 
door de jongeren die huiswerkbe-
geleiding volgen bij de vereniging.  
CASI-UO wil het potentieel van de 
jongeren volledig benutten en hun 
betrokkenheid stimuleren zodat ze 
de Franse taal beter kunnen leren 
beheersen. 

Laken
www.huderf.be

HUDERF 
‘De Vrienden van het Universitair 
Kinderziekenhuis Koningin Fabiola 
(UKZKF)’ willen zieke kinderen –  
samen met hun familie – in de best 
mogelijke omstandigheden ontha-
len, ze de beste medische zorgen 
bieden, het isolement doorbreken dat 
hun ziekte meebrengt, ze afleiding 
bezorgen enzovoort. Het project dat 
steun van de stichting genoot, be-
treft de organisatie van ‘remedial 
teaching’, waarbij kinderen met sik-
kelcelziekte, die door hun medische 
verzorging vaak wekenlang niet naar 
school kunnen, individueel onderwijs 
aan huis krijgen. Sikkelcelziekte is de 
vaakst voorkomende erfelijke ziekte 
in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 
en treft jaarlijks 240 kinderen. 
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Neder-over-Heembeek 
www.vzw-pinocchio-asbl.be

Pinocchio
De vzw Pinocchio waakt over de be-
langen en het welzijn van kinderen 
en jongeren (tot 25 jaar) met ern-
stige brandwonden. Ze zet zich in 
heel België in voor die jongeren voor 
zover ze nog onder de verantwoorde-
lijkheid van hun ouders vallen. 70% 
van hen komt uit kansarme gezin-
nen. Het gesteunde project omvatte 
de organisatie van een paaskamp 
voor revalidatie en reïntegratie in de 
maatschappij na de lange behande-
lingsperiodes. De vereniging voorziet 
ook in de organisatie van ontmoe-
tingen, festiviteiten en praatgroepen 
voor de jongeren tussen 16 en 25 jaar 
oud, omdat die leeftijdsgroep het 
hoogste percentage zelfmoordpogin-
gen vertoont.

Personeelsaward 
‘Recht uit het hart’
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Vorst
www.remua.be

ReMuA 
ReMuA organiseert artistieke, edu-
catieve en sociale projecten voor een 
doelpubliek dat geen toegang heeft 
tot cultuur. ReMuA gebruikt muziek-
beoefening in groep als wapen tegen 
schooluitval, tegen geweld, en op 
middellange termijn, tegen professi-
onele uitsluiting. De stichting steunde 
de lancering van een nieuwe cyclus 
van orkestklassen in vijf Brusselse 
scholen met positieve discrimina-
tie. Ze werden niet alleen op school, 
maar ook in zalen zoals in Bozar of 
het Conservatorium (150 kinderen 
tussen 11 en 13 jaar oud) gehouden.

Neder-Over-Heembeek
www.amo-noh.net

AMO de N.O.H. 
AMO de N.O.H. (Aide aux jeunes en 
Milieu Ouvert) biedt hulp aan sociaal 
kwetsbare jongeren tussen 0 en 18 
jaar en hun familieleden, individueel 
of in groep. Via haar project ‘Stylisme’ 
organiseerde de vereniging een we-
kelijkse workshop ‘creatief omgaan 
met textiel’: de deelnemers leerden 
er onder meer naaien, breien, kledij 
restylen en sieraden maken onder 
begeleiding van stylingdeskundigen. 
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Etterbeek

La Lice

La Lice houdt zich bezig met relatie-
stoornissen tussen baby’s en jonge 
kinderen en hun ouders, die zelf 
ook worstelen met psychische pro-
blemen, verslavingen of depressie. 
Het doel van de vereniging bestaat 
erin de interactie tussen het kind en 
zijn ouders aan te moedigen en de 
ontwikkeling van het kind te bevor-
deren. Het gesteunde project betrof 
de inrichting van een binnen- en 
een buitenruimte waar de vereni-
ging educatieve groepsactiviteiten 
kan organiseren voor die kinderen 
die zich door het gebrek aan affec-
tie slechts moeizaam sociaal kunnen 
integreren.

Haren
www.obc-espero.be 

OBC Espero
OBC Espero is een observatie- en be-
handelingscentrum voor kinderen 
en jongeren met ernstige chronische 
gedragsstoornissen en emotionele 
problemen voor wie het onder meer 
muziekactiviteiten organiseert. Via 
zijn project ‘Het repetitiekot’ biedt 
het centrum de jongeren intussen een 
aangenaam ingerichte en met ge-
luidsisolatie uitgeruste polyvalente 
ruimte waar ze zich muzikaal en vo-
caal kunnen uitleven op een elektri-
sche piano, een gitaar, drums en een 
zanginstallatie. 

Brussel
www.mimi-foundation.org 

Stichting Mimi 
Stichting Mimi wil het leven van 
kankerpatiënten zo draaglijk mo-
gelijk maken. Op de dagafdeling 
Oncologie van ziekenhuizen richt ze 
welzijnscentra in waar patiënten en 
familieleden psychologische begelei-
ding kunnen krijgen en andere zorgen 
en diensten kunnen genieten (kapper, 
masseur enzovoort). Met de steun 
van BNP Paribas Fortis Foundation 
konden alle bestaande centra met 
didactische kits, met boeken (‘Grand 
arbre est malade’ en ‘Grote boom is 
ziek’) en met knutselgerief worden 
uitgerust om de expressiviteit van de 
kinderen te bevorderen en de psycho-
logen in staat te stellen om hen nog 
beter te begeleiden.

Brussel
www.croix-rouge.be

Croix-Rouge  
de Belgique 

Croix-Rouge de Belgique, de Fransta-
lige sectie van het Rode Kruis, is een 
humanitaire organisatie die zorgt 
voor bloedtransfusies, hulp, oplei-
ding, internationale en sociale acties. 
Haar project ‘Itinérance’ richtte zich 
specifiek op kinderen van wie een 
ouder in de gevangenis zit en heeft 
tot doel hen psychologisch te bege-
leiden en hun ruimte voor dialoog te 
bieden wanneer ze hun ouder gaan 
bezoeken in de gevangenis. 



Monceau-sur-Sambre
www.promotion-services.be

Promotion 
Services 

Promotion Services biedt hulpzoe-
kenden opleiding, educatie en een 
luisterend oor. Zo tracht de vereni-
ging hun zelfstandigheid te vergro-
ten. Kinderen van 5 tot 12 jaar uit 
kansarme milieus worden dagelijks 
opgevangen in haar huiswerkschool 
in een van haar twee buurthuizen. 

Haar project omvat het opstarten 
binnen de school van een ecologi-
sche miniboerderij in een stedelijke 
omgeving (composteren, water re-
cupereren enzovoort). Het project 
had zowel een pedagogisch als een 
sociaal doel. Pedagogisch omdat het 
de kinderen onder meer de moestuin 
en het kippenhok leert onderhouden 
en sociaal omdat de hoeveproduc-
ten verkocht worden aan de maat-
schappelijk kwetsbare leden van de 
vereniging. 
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Gosselies 

Cothan 

Cothan is een revalidatiecentrum 
voor kinderen tussen 2 en 14 jaar 
oud die getroffen zijn door hersen-
verlamming. Het stelt zich ten doel 
die kinderen weer zelfstandiger te 
maken en hun levenskwaliteit te ver-
beteren via kinesitherapie, logothe-
rapie en ergotherapie. Het gesteunde 
project betrof geïntegreerde gestruc-
tureerde communicatie voor kinderen 
met taalproblemen via het gebruik 
van gespecialiseerde aanraaktablets 
in de kleuterschool, wat hun interac-
tie aan de hand van pictogrammen 
mogelijk maakt. 
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Centrum Ganspoel 
Tegelmozaïek gemaakt door kinderen met een 
visuele beperking die begeleiding genieten van de 
vereniging Ganspoel in Huldenberg. (Detail)
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Carnières
www.asblellipse.be

Ellipse 
Ellipse is een re-educatiecentrum 
voor mensen die kampen met een 
verslaving. De stichting steunde er 
een houthakkersproject (aankoop, 
kap en bewerking van hout) voor en-
kele bewoners onder leiding van een 
opzichter. Doel van dat project was de 
deelnemers opnieuw vertrouwen in 
zichzelf te geven en hen te tonen dat 
ze zich nuttig kunnen maken. 

Louvain-la-Neuve
www.escalpade.be

Escalpade 
Escalpade is een vereniging voor 
kinderen met een handicap die er-
naar streeft pedagogische, sociale, 
culturele of educatieve projecten 
te bevorderen en te realiseren. Het  
gesteunde project omvatte de or-
ganisatie van een kookworkshop in 
een beveiligde keuken die specifiek 
is afgestemd op de diverse motori-
sche handicaps van de leerlingen. 
Het heeft ten doel de leerlingen be-
langrijke handelingen in het dagelijks  
leven zelfstandig te leren uitvoeren 
en leerlingen met meerdere han-
dicaps via de vijf zintuigen te leren 
koken.

Waterloo
www.lpcbelgique.be

LPC Belgique
LPC Belgique ijvert voor de ontwik-
keling en promotie van Cued Speech. 
Cued Speech is een opvoedings-
methode voor dove kinderen die  
gebruikmaakt van gebaren rond het 
gezicht om liplezen te ondersteunen. 
Met de hulp van de stichting kon de 
vereniging twee dvd’s realiseren die 
de kinderen een betere kennis van het 
Frans bijbrengen, wat voor hun scho-
ling een onmisbare troef betekent. Op 
de eerste dvd staan drie verhaaltjes 
die in Cued Speech worden verteld. 
Zo zien de kinderen dat ze die ge-
barentaal ook kunnen gebruiken om 
momenten van vreugde en plezier te 
delen met hun familie. De tweede dvd 
bevat de hoofdpunten uit het ‘Cued 
Speech’-handboek.

Personeelsaward 
‘Recht uit het hart’

Mons
www.sasdemons.net

Service 
d’Accrochage  
Scolaire de Mons

Service d’Accrochage Scolaire de 
Mons zorgt voor de follow-up van 
leerlingen tussen 12 en 18 jaar oud 
die hebben afgehaakt op de middel-
bare school. De vereniging biedt hen 
educatieve, pedagogische en sociale 
hulp om hen in de beste omstandig-
heden zo snel mogelijk weer op de 
schoolbanken te krijgen. Het project 
‘Le S.A.S. vire au vert’ betrof de aan-
leg van een natuurtuin op braaklig-
gend terrein van de gemeente Saint-
Ghislain. Die tuin is een plek waar ze 
kunnen leren hoe ze met anderen en 
met de natuur moeten omgaan.



Centre Saint Aubain
Montage in papier-mâché 
gecreëerd door de kinderen 
van Centre Saint Aubain  
(Habay-la-Neuve).  
Ze stelt het speelplein  
voor dat BNP Paribas Fortis 
Foundation in 2012 heeft 
gefinancierd. (Detail)
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Falmignoul

Le Creuset

Le Creuset is een therapeutisch cen-
trum dat 20 kinderen en adolescen-
ten met een mentale en intellectuele 
handicap een intensieve re-educatie 
biedt zodat ze weer kunnen worden 
opgenomen in hun leefomgeving. Het 
project richtte zich tot kinderen met 
een dubbele diagnose, dus kinderen 
met een mentale handicap en/of een 
psychiatrische stoornis en een ge-
dragsstoornis. Het centrum wilde zo 
die zogenaamde ‘kinderen die geen  
gewoon onderwijs kunnen volgen’ re- 
integreren. Daartoe volgde een  
gespecialiseerde begeleider van het 
centrum het kind op school op tot het 
volledig en autonoom geïntegreerd 
was.

Anhée
www.globulin-amo.be

AMO Globul’in
AMO (Aide en Milieu Ouvert) Globul’in 
helpt jongeren in moeilijkheden van 
0 tot 18 jaar in een open omgeving 
alsook hun ouders, leerkrachten en 
opvoeders. Met zijn project ‘AKKRO 
FUN School’ beoogde AMO Globul’in 
de jongeren opnieuw zin te geven om 
naar school te gaan. Daartoe orga-
niseerde de dienst gedurende twee 
jaar creatieve, sportieve en cultu-
rele workshops die de jongeren en  
hun familieleden over schoolmoeheid 
doen nadenken. 

Bellaire - www.
embarquementimmedia tasbl.be

Embarquement 
Immédiat 

Embarquement Immédiat helpt 
mensen met een handicap zich te 
ontplooien en te integreren in di-
verse sociale milieus, via sport, ont-
spanning en vakantie, maar ook via  
uitwisselingen en ontmoetingen met 
niet-gehandicapten. Het project van 
de vereniging betrof de organisa-
tie van theoretische en praktische  
opleidingen over de omgang met 
mensen met een handicap voor jon-
geren uit de jeugdbescherming van 
Fraipont. Het uiteindelijke doel ervan 
was de mensen met een handicap 
mee te nemen op een georganiseerde 
vakantie in het buitenland.
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Habay-la-Neuve

Centre  
Saint Aubain 

Centre Saint Aubain huisvest 24 kin-
deren, voornamelijk van 0 tot 7 jaar, 
die begeleid worden op vraag van 
ouders met financiële of medische 
problemen of met huisvestingspro-
blemen, maar het vaakst nog na 
een beslissing tot plaatsing door de 
Dienst voor Jeugdbescherming of de 
Dienst voor Juridische Bescherming. 
Met de financiële steun van de stich-
ting kon een nieuwe speelplaats wor-
den aangelegd voor de kinderen van 
het centrum en konden werken wor-
den uitgevoerd om de toegang tot 
het rusthuis, dat ook in het gebouw 
gevestigd is, te vergemakkelijken voor 
de bewoners ervan. 
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Libramont

L’Archée 

L’Archée vangt moeders met kinde-
ren op die zich in een zeer precaire 
sociale of materiële situatie bevin-
den en biedt hen sociale en educa-
tieve begeleiding. Met de steun van 
BNP Paribas Fortis Foundation kon 
de vereniging een bibliotheek oprich-
ten, een beroep doen op professio-
nele vertelsters, en workshops voor 
muzikale en wetenschappelijk ori-
entatie organiseren. Zo wil L’Archée 
ervoor zorgen dat die moeders de 
band met hun kinderen behouden en 
de jonge kinderen stimuleren om zich 
los te maken uit die precaire situatie. 

Chênée
www.similes.org

Similes Wallonie
Similes Wallonie steunt familieleden 
en vrienden van mensen met psy-
chische problemen. Daartoe organi-
seerde de vereniging via haar project 
‘Parle-moi de toi...’ een cyclus van 
vier ontmoetingen voor kinderen 
van 5 tot 12 jaar van wie een familie-
lid aan een dergelijke ziekte lijdt. Zo 
konden de kinderen hun eigen verhaal 
doen en luisteren naar dat van de 
anderen tijdens artistieke schilder-, 
lino-, schrijf- en tekenworkshops. 

Personeelsaward 
‘Recht uit het hart’



Antwerpen

Vriendschap 
Zonder Grenzen 

Vriendschap Zonder Grenzen (Ant-
werpen) zorgt het hele jaar door voor 
opvang en heeft een aparte vzw voor 
vakanties van kansarme kinderen 
en jongeren uit Antwerpen en Gent, 
maar ook van kansarme bejaarden 
en mentaal gehandicapten en van 
nieuwkomers. De deelnemers krijgen 
er aandacht, vriendschap en cultu-
rele verruiming in een degelijke set-
ting. Het project ‘Wij hebben elkaar 
nodig – vriendschap tussen jong en 
oud’ bood, naast een vakantie voor 
240 kansarme kinderen en jongeren 
die anders niet op vakantie zouden 
kunnen, ook workshops rond het the-
ma ‘bejaarden’. De jongeren tussen 
12 en 15 gaan onder meer ook naar 
de Westhoek om oorlogsmonumen-
ten te bezoeken die de geschiedenis 
van ons land en van Europa dichterbij 
brengen. 

Puurs
www.voetbalpuurs.be

Puurs Excelsior 
RSK

Puurs Excelsior RSK is een klas-
sieke voetbalploeg uit vierde provin-
ciale, maar met een apart project:  
‘G voetbal’ voor 30 mindervalide 
mensen. Van september tot april trai-
nen ze wekelijks. Ze spelen een tien-
tal competitiewedstrijden plus onder 
meer toernooien en vriendschappelij-
ke wedstrijden. Het project betrof een 
voetbalstage in het BLOSO-sport-
centrum in Blankenberge met 25 
spelers en 35 ouders/broers/zussen 
om de clubgeest te stimuleren. 

Herentals 
www.cawdekempen.be

CAW De Kempen
CAW – Centrum Algemeen Wel-
zijnswerk De Kempen vangt maat-
schappelijk kwetsbare kinderen en 
jongeren op in 4 begeleidings- en 
opvangcentra om hun welzijn te ver-
beteren. Daar nemen de kinderen en 
jongeren maximaal deel aan diverse 
activiteiten, zowel in schoolverband 
als in het verenigingsleven: sport-
verenigingen, cursussen voor jonge-
ren, sportkampen, vakantiekampen, 
schooluitstappen en reizen. 
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Antwerpen

Erdena 

Erdena staat kinderen, jongeren, 
(kansarme) volwassenen en senioren 
bij in hun individuele en maatschap-
pelijke ontwikkeling, integratie, 
huisvesting en cultuurparticipatie. 
Doel van het project was kinderen 
met leerachterstand (van 6 tot 12 à 
13 jaar) op een niet-schoolse wijze 
opnieuw wegwijs te maken in de 
leerstof. De vzw schakelt senioren in 
om de kinderen te helpen. Maar ook 
ouders, broers, zussen en grootouders 
krijgen de leerstof aangeleerd zodat 
ze de ‘hulptaak’ kunnen overnemen. 

Antwerpen

Maia

Maia helpt Niet-Begeleide Minder-
jarige Vreemdelingen (NBMV’s) bij 
hun intrede in de maatschappij en in 
hun strijd tegen financiële en sociale 
armoede. De vereniging geeft ze een 
thuis, met de nodige medische en psy-
chologische ondersteuning, en geeft 
ze – door die vaste verblijfplaats – de 
kans om onderwijs of opleiding te vol-
gen. Zonder die thuis moeten die zeer 
kwetsbare minderjarige jongeren de 
nacht op straat doorbrengen, of wor-
den ze samen geplaatst in hotels, 
zonder enige steun of bescherming en 
aan hun lot overgelaten, met alle ne-
gatieve gevolgen van dien. 

Antwerpen-Merksem

Zachte Kracht 

Zachte Kracht biedt jongeren tussen 
12 en 21 die in een problematische 
opvoedingssituatie zitten nieuwe 
perspectieven en laat ze nieuwe er-
varingen opdoen. Tijdens boottochten 
op zee geven de schippers de jonge-
ren aan boord verantwoordelijkheid 
en vertrouwen om hen zo te laten 
‘groeien’. Het project financierde de 
aankoop van een tweedehandse, gro-
tere kajuitboot (ongeveer 10 meter 
lang) voor meerdaagse zeiltochten. 

Personeelsaward 
‘Recht uit het hart’
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Zwijnaarde

GOCA CVBA-SO 

GOCA CVBA-SO is een organisatie 
die ambachtelijke opleidingen or-
ganiseert die de tewerkstelling in 
de socio-culturele en economische 
sectoren faciliteren: steenkapper, 
houtbewerker of siersmid. De vereni-
ging werkt met mensen die moeilijk 
de weg naar de arbeidsmarkt vinden, 
of die zich wensen te heroriënteren. 
Mede dankzij de steun van BNP Pari-
bas Fortis Foundation werd het zeil-
schip Shielmartin (1953) nieuw leven 
ingeblazen met futuristische tech-
nologieën, maar met respect voor 
het karakter en de geschiedenis van 
het schip. Het bouwproces bereidt  
40 à 60 jonge mensen met een geha-
vende levensloop voor op een nieu-
we toekomst, met technische vaar-
digheden maar ook interpersoonlijke 
vaardigheden. 

Sint-Gillis-Waas

Young Horses

Young Horses promoot psychothe-
rapie met paarden (EAP - Equine 
Assisted Psychotherapy). Dat is een 
nieuwe vorm van therapie waarin jon-
geren leren over zichzelf en anderen 
door activiteiten met, naast en tussen 
paarden. Tijdens het therapieproces 
kunnen ze ook gevoelens, gedrag en 
patronen ter discussie stellen. Het 
project focuste op kinderen en jon-
geren uit de bijzondere jeugdzorg, 
jongeren in nazorg van een psy-
chiatrische opname, en kansarme  
jongeren die opdrachten met paar-
den mogen uitvoeren, waarbij ze als 
individu of als groep gestimuleerd 
worden tot het ontwikkelen van be-
paalde vaardigheden zoals commu-
nicatie, assertiviteit, het nemen van 
verantwoordelijkheid, het opbouwen 
van (zelf)vertrouwen en het omgaan 
met conflictenhantering. 

Centre Saint Aubain
Schilderij op doek, een 
gezamenlijke creatie van 
de jonge kinderen van het 
opvangcentrum Saint Aubain 
in Habay-la-Neuve en de 
bewoners van het rusthuis 
dat ook op de site van dat 
centrum is gevestigd. (Detail)

24



Aalst
www.donboscoaalst.be

Don Bosco BuSO 
BuSO (Buitengewoon Secundair On-
derwijs) is een school met oplei-
dingsvorm 3. De leerlingen worden 
opgeleid om te werken binnen een 
normaal arbeidsmilieu. De school 
streeft ernaar om de leerlingen zo 
goed mogelijk te begeleiden naar 
zelfstandigheid en naar de arbeids-
markt. Het project betrof de school-
krant, die door en voor leerlingen 
wordt samengesteld en bezorgd aan 
oud-leerlingen, ouders, leerkrachten, 
omwonenden en netwerken van de 
school. De vierdejaars verzorgen alle 
fasen in de totstandkoming van de 
schoolkrant, van redactie over pro-
ductie tot verdeling. Dat bevordert 
de samenwerking en creëert een po-
sitiever imago.

Kruibeke 
www.tabora.be

Tabora
Tabora biedt houvast aan men-
sen, jong en oud, via aanvullende 
leerondersteuning, psychologische  
begeleiding of juridisch advies. De 
vereniging is er voor al wie, door  
persoonlijke of maatschappelijke facto-
ren, tijdelijk niet naar school kan of niet 
aan het werk kan gaan en arbeidszorg 
nodig heeft. Het project gaf studie- 
ondersteuning aan jongeren (20) die 
door ziekte of na een ongeval, niet 
naar school kunnen en het daardoor 
moeilijk hebben om hun diploma se-
cundair onderwijs te behalen.

Gent
www.habbekrats.be

Habbekrats 
Habbekrats organiseert nevenactivi-
teiten en projecten om het fysiek en 
emotioneel welbevinden van kinde-
ren te verhogen en hun wilskracht 
te stimuleren. Samen met ruim 2.000 
kinderen, die in armoede of kans-
armoede leven, werkt Habbekrats 
over heel België aan hun integra-
tieparcours. Het project ging om de  
installatie van een sanitair blok, met 
bijzondere aandacht voor gezond 
sporten, hygiëne en correcte voe-
ding. Voor kinderen en jongeren die 
armoede lijden, zijn gezonde voeding 
en voldoende beweging immers zeer 
bepalend.

Personeelsaward 
‘Recht uit het hart’
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Sint-Martens-Lennik  
www.levenslustvzw.be/buso.html

BuSO Levenslust 
BuSO Levenslust begeleidt jongeren 
met gedrags- en/of emotionele pro-
blemen en jongeren met een lichte 
mentale beperking. De school heeft 
3 richtingen: grootkeuken, metsela-
rij en werkplaatsschrijnwerkerij. Het 
schoolteam wil zijn leerlingen op de 
arbeidsmarkt voorbereiden en heeft 
daarbij voortdurend aandacht voor 
het onderhouden van een positieve 
band met die kwetsbare jongeren. 
Het project betrof de herinrichting 
van de time-outruimte. Daarvoor 
werd een wedstrijd georganiseerd 
voor studenten binnenhuisarchi-
tectuur. De studenten maakten een  
reëel plan; de eigen leerlingen werk-
plaatsschrijnwerkerij en metselarij 
voerden het uit. 

Genk 
www.pleeggezinnendienstgenk.be

Pleeggezinnen- 
dienst 

Pleeggezinnendienst werft en se-
lecteert pleegouders en begeleidt 
pleegkinderen (van 0 tot 18 jaar) in 
hun pleeggezinnen. Het project draait 
om een Toolbox die werd ontwikkeld 
om pleegzorg uit te leggen aan de 
verschillende doelgroepen. Met pre-
sentatiemateriaal, promotiemateriaal 
voor evenementen en een promotie-
stand sensibiliseerde het project het 
publiek rond pleegzorg en pleegkin-
deren, en wierf het gezinnen die aan 
pleegzorg willen doen. 
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Genk

Protestants 
Christelijke 
Vereniging  
Ons Kinderhuis 
Protestants Christelijke Vereniging 
Ons Kinderhuis biedt residenti-
ele opvang aan minderjarigen (0-18 
jaar) in problematische opvoedings-
situaties en begeleidt hen. Het project  
betrof de aanleg van een afge-
schermde buitenspeelplaats voor de 
jongste kinderen (0-12 jaar) en twee 
terrassen waar de tieners kunnen  
relaxen in hun eigen tuin. De vol ledige 
omgeving werd weer aangenaam en 
veilig gemaakt omdat ook kinderen en 
jongeren uit een problematische op-
voedingssituatie dat verdienen.
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Wijgmaal 
www.landelijkekinderopvang.be

Landelijke 
Kinderopvang 

Landelijke Kinderopvang verzorgt als  
grootste kinderopvangorganisatie  
van Vlaanderen een belangrijke  
sociale functie in de kinderopvang-
initiatieven: ze vangt zo’n 51.000 
kindjes op. Ze organiseert onder 
meer ook inclusieve opvang, waarbij 
gebruikgemaakt wordt van Japans 
verteltheater, Kamishibai, vertel-
kastjes voor visuele voorleessessies. 
Het project schafte een Kamishibai-
pakket voor elk van de 11 regio’s 
aan. Daarnaast werden er, aangepast 
aan de leeftijd, 100 uitleenrugzak-
jes ter beschikking gesteld, met een 
pakketje boeken en een paar kijk- en 
voorleesboekjes. 

Averbode
www.ckgdeschommel.be

CKG  
De Schommel 

CKG De Schommel biedt opvang en 
gezinsondersteuning aan gezinnen 
met kinderen (van 0 tot 12 jaar) waar 
het met de opvoeding moeilijk loopt. 
De vereniging hanteert werkvormen 
die steeds op maat van de doelgroep 
(vooral uit kansarme gezinnen) zijn en 
zorgt eventueel voor residentiële op-
vang als het thuis echt niet meer lukt. 
De kinderen worden vaak met grote 
spoed, in crisissituaties, opgenomen 
bij de vereniging. Met de steun van 
de stichting werd een zone ingericht 
waar ze bij aankomst tot rust kunnen  
komen en waar de nodige educatieve 
materialen aanwezig zijn, die samen 
met begeleiding, kunnen helpen bij 
het verwerken van hun trauma’s.



Brugge
www.ganspoel.be

Vereniging ‘t Sas 
Vereniging ‘t Sas – inloopcentrum is 
een laagdrempelige ontmoetings-
plek voor mensen die in kansar-
moede leven. Ze kunnen er andere 
mensen ontmoeten en kunnen er ook 
terecht voor ontspanning en prakti-
sche dienstverlening (internet, was-
sen en drogen, douche en gebruik van 
een opbergkast voor dak- en thuislo-
zen). De vereniging heeft een project 
opgezet waarbij de bezoekers van 
het centrum samen met studenten 
van twee Brugse middelbare scho-
len de ontmoetingsruimte opfristen 
en opnieuw inrichtten. De interactie 
tussen de studenten en de bezoekers 
van het centrum bracht het thema ar-
moede ook in het lessenpakket van de 
studenten. 

Roeselare
www.vzw-ok.be

Onze Kinderen
Onze Kinderen helpt jongeren en hun 
gezinsleden die kampen met armoe-
de en/of opvoedingsproblemen, via 5 
erkende voorzieningen in de regio’s 
Roeselare, Izegem, Tielt, Kortrijk en 
Ieper. Drie voorzieningen begeleiden 
minderjarige jongeren (17-20 jaar) 
naar zelfstandig wonen. Het project 
betrof de renovatie en het leefbaar 
maken van een kleine woning in  
Roeselare. Het huisje zal heel lang 
kunnen dienen voor de begeleiding en 
hulpverlening van deze doelgroep. 

Oostende

Dagcentrum  
De Takel 

Dagcentrum De Takel is een jeugd-
zorgcentrum voor kansarme kinde-
ren, jongeren en hun gezinsleden. 
Het heeft ook een crisisopvang waar 
een of twee jongeren (12-18 jaar) 
een beperkt aantal dagen kunnen 
verblijven. Het dagcentrum bege-
leidt dagelijks 13 kinderen/jongeren 
professioneel bij hun schooltaken en 
organiseert ook ontspanningsactivi-
teiten. Het project betrof de uitbouw 
van een individuele gespreksruimte 
op maat waar jongeren zich even be-
wust uit het groepsgebeuren kunnen 
terugtrekken. Een aparte ruimte biedt 
meer mogelijkheden om specifieke 
methodieken te ontwikkelen. 

Kortrijk 
www.basisschoolst-jozef.be

Basisschool 
Sint-Jozef 

Basisschool Sint-Jozef telt 200 kin-
deren tussen 2,5 en 12 jaar. Vaak 
gaat het om allochtonen die thuis 
geen Nederlands spreken. Ze heeft 
veel aandacht voor ouderparticipa-
tie en ruime schoolprojecten. Het 
project beoogde ondersteuning voor 
maatschappelijke integratie van zo-
genaamde ‘TNN’- kinderen (Thuistaal 
Niet Nederlands) en hun gezinsleden. 
Onderwijskwaliteit, buurtintegratie, 
ouderparticipatie en -ontwikkeling 
zijn hier de sleutelwoorden.

Personeelsaward 
‘Recht uit het hart’
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AMO de N.O.H.
Concita is een mannequin die de 
herfst en de winter weergeeft  
aan de hand van haar kledij.  
De jurk is ontworpen en gecreëerd  
door jonge meisjes tussen 12 en 
14 jaar oud die deelnemen aan 
de stylismeworkshop ‘creatief 
omgaan met textiel’ van de  
vereniging AMO de N.O.H. (Detail)



educatie - engagement - solidariteit

3 fundamentele pijlers
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BNP Paribas Fortis 
Foundation organiseert zijn 
mecenaatsactiviteiten rond drie 
specifieke werkterreinen:

Wat de financiële steun aan pro-
jecten van verenigingen betreft, 
werkt de stichting hoofdzakelijk 
via oproepen voor projecten die 
ze het hele jaar door organiseert 
en aankondigt via haar website  
http ://foundation.bnpparibasfortis.be.

In 2013 konden 319 verenigingen 
op de hulp van BNP Paribas Fortis 
Foundation rekenen. Met de 1.074.994 
euro die werd toegekend, konden 187 
projecten tot stand komen. Sinds 2010 
bedraagt de totale financiële steun 
van de stichting aan de verenigingen 
bijna 3,6 miljoen euro. Van de ruim 
1.000 verenigingen die hulp kregen, 
genoten er zowat 630 rechtstreekse 
financiële steun.
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educatie

Projecten van verenigingen steunen 
die gericht zijn op de integratie van 
kinderen en jongeren in moeilijkhe-
den via educatie.

engagement

Het engagement van de mede-
werkers voor diverse verenigingen 
aanmoedigen.

solidariteit

Solidariteitsacties organiseren die 
de steun van de hele bank in België 
genieten.

Antwerpen 12%
133.002 €

West-Vlaanderen 12%
126.184 €

Oost-Vlaanderen 12%
133.684 €

Henegouwen 7%
75.184 €

Namen 4%
42.184 €

Luxemburg 3%
26.334 €

Luik 9%
91.684 €

Limburg 4%
43.184 €

Vlaams-Brabant 8%
89.784 €

Brussel-Hoofdstad 21%
222.784 €

Waals-Brabant 8%
90.984 €
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Programma’s 2010 2011 2012 2013 Totaal

Awards 468.835 520.000 573.000 749.000 2.310.835 

Help2Help 256.600 223.500 205.700 223.150 908.950

Move2Help 0 0 3.665 5.758 9.423 

Jump 0 60.000 65.000 55.000 180.000 

Rode Centjes 0 25.000 25.000 15.000 65.000 

Overige activiteiten 23.897 25.591 41.804 27.086 118.378 

Totaal 749.332 854.091 914.169 1.074.994 3.592.586

Programma’s 2010 2011 2012 2013 Totaal

Awards 31 39 47 83 200

Help2Help 92 65 55 66 278

Move2Help 0 0 4 6 10

Jump 0 3 3 3 9

Solidarity Team Buildings 19 12 12 5 48

IT-materiaal en meubilair 92 33 101 128 354

Overige activiteiten 45 23 35 29 132

Totaal 279 175 257 320 1.031

832.950 euro

Educatie 78%
110.044 euro

Solidariteit 10%

44.000 euro

Humanitair 4%
88.000 euro

Handicap/Gezondheid 8%
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Totaal : 1.074.994 euro

educatie - engagement - solidariteit



educatie - engagement - solidariteit

3 fundamentele pijlers

bijzonder trots op de projecten die werden ontwikkeld in 
samenwerking met AMO La Chaloupe (Ottignies), Oran-
jehuis (Heule) en SOS Jeunes Quartier Libre (Brussel). Die 
zorgden voor een betere omkadering en oriëntering in de 
maatschappij van 136 jongeren dankzij onder meer 3.923 
uur vrijwilligerswerk ten dienste van de gemeenschap.

Mentoraat: jongeren helpen andere jongeren
BNP Paribas Fortis Foundation steunt verschillende men-
toraatinitiatieven om jongeren die problemen hebben op 
school opnieuw zin te geven om te studeren en te leren. 
De mentoraatpartnerships met vier universiteiten – ULB 
(Schola), UCL, VUB (Brutus) en Universiteit Antwerpen – 
werden in 2012 voor drie jaar verlengd. De universiteiten 
werven studenten om leerlingen uit het secundair en pri-
mair onderwijs continu kwaliteitsvolle ondersteuning en 
aandacht te geven in de vorm van inhaallessen.

Boost: een serieus duwtje in de rug voor de toekomst  
Boost is een proefproject van de Koning Boudewijnstich-
ting dat kansarme en allochtone jongeren met talent sti-
muleert in hun schoolcarrière. Zonder duwtje in de rug 
lopen die talentvolle jongeren immers het risico dat hun 
potentieel en talent onderbenut zullen blijven. BNP Paribas 
Fortis Foundation steunt de Koning Boudewijnstichting door 
voor elke student een bankrekening te openen en op elke 
rekening 100 euro te storten. Zo kunnen ze hun zakgeld op 
een concrete manier leren beheren. 

Educatie is belangrijk voor de menselijke ontwikkeling 
en de economische groei en staat dan ook centraal in de 
activiteiten van de stichting, die er concrete invulling 
aan geeft via vier programma’s.

Ongeacht het programma ging in 2013 niet minder dan 
832.950 euro naar de ondersteuning van educatieve 
projecten.

Jump helpt jongeren weer op weg
Het verenigingsleven heeft behoefte aan ondersteuning 
op langere termijn. Daarom lanceerde de stichting 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. 

In het eerste partnership, dat in 2011 van start ging, vormt 
maatschappelijk engagement van de jongeren de basis 
van het programma voor adolescenten met problemen op 
school of in hun leefomgeving. Ze worden ingeschakeld 
in een sociaal project waarmee ze zich inzetten voor het 
welzijn van de gemeenschap. Iets voor anderen betekenen 
geeft ze hun gevoel van eigenwaarde terug. Een partner-
ship wordt in de eerste plaats gesloten om de partners 
er wederzijds op vooruit te laten gaan en de stichting is 

Educatie staat centraal  
in de activiteiten  

van Foundation 
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educatie - engagement - solidariteit

Via het Awards-programma, het uithangbord van BNP 
Paribas Fortis Foundation, geeft de stichting financi-
ele steun aan educatieve projecten van verenigingen die 
strijden tegen sociale uitsluiting van kansarme kinderen 
en jongeren in moeilijkheden in België. Elk jaar roept BNP 
Paribas Fortis Foundation de verenigingen op om projec-
ten in te dienen. Naast het educatieve aspect, berusten 
de selectiecriteria op het duurzame karakter van het pro-
ject, de rechtstreekse impact ervan op de begunstigden 
en de ervaring en financiële behoeften van de vereniging. 

Dit initiatief kent van bij het begin al heel wat succes. Zo 
veel zelfs dat het totale budget en het aantal gesteunde 
projecten zich al vier jaar in stijgende lijn bewegen. 

Dit jaar ging maar liefst 749.000 euro naar 83 laureaten 
over heel België, goed voor een stijging van 30% ten op-
zichte van 2012.

Het Awards-programma is ook een middel om de mede-
werkers van de bank rechtstreeks bij de stichting te be-
trekken. Een regionaal selectiecomité, bestaande uit me-
dewerkers van de stichting en vrijwilligers van de bank, 
kiest uit de dossiers die werden genomineerd door een 
nationaal comité de projecten die ondersteuning zullen 
krijgen. De eindbeslissing ligt dus bij diegenen die de spe-
cifieke behoeften van hun regio het best kennen. 

Personeelsaward ‘Recht uit het hart’ 2013 
De medewerkers van BNP Paribas Fortis kregen de kans 
om, voor de vierde keer, hun Personeelsaward ‘Recht uit 
het hart’ uit te reiken. Die Award gaf zeven bijkomende  
verenigingen een financieel duwtje in de rug van 5.000 euro.

Publieksaward ‘Recht uit het hart’ 2013
Dit jaar wilde de  stichting  voor het eerst ook het grote pu-
bliek bij haar Awards betrekken door het de kans te geven 
om ook zijn Publieksaward ‘Recht uit het hart’ uit te reiken. 
Van 4 november tot 15 december 2013 konden mensen 
die niet bij de bank werken online stemmen voor het pro-
ject dat hen na aan het hart lag. 60.000 mensen stemden 
via onze tool zodat de stichting uiteindelijk aan nog eens 
veertien verenigingen telkens 5.000 euro steun toekende. 

Het Awards-programma steunt  
lokale projecten
Educatieve steun voor jongeren in moeilijkheden
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brussel 

maison d’enfants reine marie-henriette, 
bruxelles

les petits sapins d’uccle, bruxelles

samusocial de bruxelles, bruxelles

l’escale, schaerbeek

les blés d’or c.r.a., bruxelles

siloé centre comete, bruxelles

peluche, bruxelles

source, bruxelles

centre d’étude et de formation pour  
l’éducation spécalisée, bruxelles

fondation d’utilité publique i see, uccle

la cité joyeuse - foyer des orphelins, 
molenbeek   
award van het personeel

la cité joyeuse - foyer des orphelins, 
molenbeek   
award van het publiek      
convivium, forest  
award van het publiek

hainaut - brabant wallon

le chat botté, incourt 
les héliotropes, incourt 
chaperon rouge, flobecq

airs libres, leuze en hainaut

acis, la petite maison, unité de soins  
‘mosaïque‘, chastre

a.m.o. g.r.ain.e., antoing

nijoli - cau ‘vert lion‘, kain

institut le foyer de roucourt, roucourt  
award van het personeel

les amis de la porte ouverte, blicquy   
award van het publiek

empathiclown, chercq  
award van het publiek

antwerpen 

via veneto, hoboken

extra small, antwerpen

emmaus jeugdzorg, mechelen

vereniging ie, burcht

free hands, borgerhout

tumult, mechelen

het huis - neutrale bezoekruimte, 
antwerpen

leerwerkplaats garage, borgerhout

beyond the moon, schriek   
award van het personeel

steiner parcivalschool, antwerpen   
award van het publiek

de kanteling, zoersel   
award van het publiek

Verenigingen die in 
2013 steun kregen 

in het kader van 
de educatieve 
programma’s
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foundation awards

maks, brussel

relais enfants parents, bruxelles

génération nouvelle, soignies

le choeur family for life, godinne

la teignouse amo, comblain-au-pont

missing you, everberg

o.c. huize terloo, bellingen

oost-vlaanderen 

buso reynaertschool  
opleidingsvorm 2, gent

microstart support, gent

school zonder pesten, temse

mfc sint-gregorius, gentbrugge

banaka, merelbeke

minor-ndako & juna, gent

spw ‘t leebeekje, gent

free-time, gent

ter muren, erembodegem  
award van het personeel

pedagogisch centrum wagenschot,  
eke-nazareth  
award van het publiek

algemeen ziekenhuis nikolaas vzw kinder- 
en jeugdpsychiatrie, sint-niklaas  
award van het publiek

vlaams brabant - limburg

kbo-maasland buso sint-jansberg, maaseik

de meander, dilsen - stokkem

vertrouwenscentrum kindermis handeling 
limburg, hasselt

huize sint-vincentius, zelem

cirkus in beweging, leuven

sporen, heverlee

de wissel, leuven

de oever, hasselt

mpc sint-franciscus, roosdaal  
award van het personeel

speelplein groene zone, heverlee  
award van het publiek

groep intro vzw regio  
vlaams-brabant, kinder- en  
jeugd psychiatrie, buizingen  
award van het publiek

west-vlaanderen

mpi de kindervriend, rollegem

koninklijk werk ibis, bredene

west-vlaamse pleeggezinnendienst, 
roeselare

oranje, sint-kruis

kinderpsychiatrisch ziekenhuis  
‘de korbeel’, kortrijk

jongerenatelier, kortrijk

scholengemeenschap houtland, torhout

buso de kouter kortrijk, kortrijk  
award van het personeel

de lovie, poperinge  
award van het publiek

vereniging ons tehuis voor  
zuid-west-vlaanderen, ieper  
award van het publiek

liège - namur - luxembourg 

la lumière, liège

c-paje, liège

cap amo, verviers

centre alfa, liège

groupe animation de la basse-sambre 
(gabs), auvelais

la ronde enfantine, liège

imp la providence, etalle

couleur café, malmedy

la fourmilière, gedinne  
award van het personeel

institut du sacré-cœur, foyer calidou, yvoir  
award van het publiek

la marguerite, liège  
award van het publiek

jump

oranjehuis, heule 
la chaloupe, ottignies 
sos jeunes quartier libre, brussel

mentoraat

ulb (schola-programma) 
ucl 
vub (brutus-programma) 
universiteit antwerpen 

boost - koning boudewijnstichting
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Solidarity Team Buildings: de medewerkers steken 
de handen uit de mouwen!
Een ‘Solidarity Team Building’ is een formule waarbij 
teams van BNP Paribas Fortis de handen uit de mouwen 
steken voor verenigingen. Dat kan gaan van hulp bij schil-
deren of tuinieren, tot veel minder voor de hand liggende 
initiatieven, bijvoorbeeld om mensen te laten kennismaken 
met ‘andere’ leefwerelden. 

Zo stroopten in 2013 medewerkers van verschillende af-
delingen van de bank de mouwen op om de opvangcentra 
voor mensen met autisme van de vereniging De Okker-
noot te helpen renoveren of herinrichten. De Okkernoot 
uit Vollezele is een vereniging die in 1991 werd opgericht 
door vrijwilligers om mensen met autisme dagopvang, 
woongelegenheid en bezigheden te bieden. Doordat de 
huidige opvangcapaciteit ontoereikend was, liet de ver-
eniging een bijkomend tehuis bouwen in Denderwindeke.

Tijdens vier Solidarity Team Buildings die speciaal voor die 
vzw werden georganiseerd in 2013, hielpen 182 medewer-
kers uit vier afdelingen van de bank actief mee om de op-
vang van die zogenaamd ‘andere’ mensen te verbeteren. 

In 2013 staken in totaal 273 medewerkers diverse vereni-
gingen een handje toe tijdens solidariteitsacties op het 
terrein.

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

Help2Help, de medewerkers engageren zich
Of het er nu om gaat de situatie van mensen met een be-
perking te verbeteren, in het buitenland mensen in nood 
bij te staan of de minderbedeelden in België 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 me-
dewerker schuil. 

Sinds zijn lancering in maart 2010 steunde Help2Help in 
totaal 278 projecten waarbij medewerkers van de bank 
betrokken zijn. Al die projecten samen waren goed voor 
908.950 euro aan financiële steun. 

Engagement is een van  
de kernwaarden  

van BNP Paribas Fortis 
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Ter gelegenheid van de tiende verjaardag van het ‘Coup 
de pouce’-programma (‘Help2Help’ in België) organiseer-
de de stichting van de groep BNP Paribas een internatio-
nale wedstrijd. De stichtingen van de negen landen van 
de groep konden eraan deelnemen en elk drie projecten 
indienen waarbij een (oud-)medewerker van de bank be-
trokken was. Dankzij die speciale ‘Prix Pays’ maakten de 
medewerkers van de verschillende landen kans op bij-
komende financiële steun van 4.000 euro, naast de door 
elke stichting al toegekende steun. 

Bovendien kwamen de negen winnende projecten in aan-
merking voor de speciale prijs ‘Coup de Cœur du Jury’ ter 

We bedanken hen van harte voor hun engagement!
BNP Paribas Fortis Foundation koos er van bij het begin 
voor om de medewerkers van de bank te betrekken bij de 
selectie van de gesteunde projecten. Daartoe richtte de 
stichting voor haar verschillende programma’s selectie-
comités op bestaande uit vrijwilligers uit alle metiers en 
regio’s van de bank in België.  

Help2Help bestaat 10 jaar …  
een Belgisch project bekroond in Parijs 

757 collega’s engageerden zich aan de zijde 
van de stichting in 2013
Engagement van de medewerkers 

waarde van 2.000 euro. Herman Debbaut, een oud-me-
dewerker van de bank in België, sleepte beide prijzen in 
de wacht voor het ‘Eigen-wijze doos’-project dat hij had 
ingediend voor de vzw Palliatieve Thuiszorg Gent-Eeklo. 
Die pluralistische organisatie werd in 1989 opgericht voor 
de begeleiding van patiënten die palliatieve zorgen nodig 
hebben en hun familie. 

De vereniging werkt samen met artsen, palliatief ver-
pleegkundigen, een psycholoog, en vrijwilligers. Allemaal 
leggen ze de nadruk op de levenskwaliteit in de laatste 
fasen van een behandeling. De taak van de vrijwilligers 
bestaat erin het leven voor de familieleden wat draaglij-

Met de hulp van die tien comités van samen zowat tachtig 
medewerkers kan ze het hele jaar door aan de uitvoering 
van die programma’s werken. 

Elk jaar engageren zich gemiddeld 600 medewerkers aan 
de zijde van BNP Paribas Fortis Foundation, via solidari-
teitsactiviteiten, als initiatiefnemer van projecten of als 
lid van een van onze selectiecomités.

ker te maken door ze een luisterend oor te bieden en ze 
gerust te stellen. Dankzij de via deze wedstrijd behaalde 
financiële steun worden nu zulke ‘eigen-wijze’ dozen gratis 
ter beschikking gesteld van rouwende kinderen uit sociaal 
of financieel achtergestelde gezinnen, om ze hun gevoe-
lens rond afscheidnemen te helpen uiten aan de hand van 
bijvoorbeeld gedichtjes of foto’s die ze in de doos kunnen 
stoppen. 
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Programma’s 2010 2011 2012 2013 Totaal

Help2Help 92 65 55 66 278

Move2Help 0 0 122 203 325

Solidarity Team Buildings 308 174 190 219 891

Special Olympics 33 85 53 54 225

Overige (20 km  
door Brussel enz.)

116 105 164 132 517

Subtotaal 549 429 584 674 2.236

Programma’s 2010 2011 2012 2013

Help2Help 5 5 6 6

Move2Help 0  0 0 2

Regionale Awards 45 50 60 66

Nationale Awards 9 9 9 9

Subtotaal 59 64 75 83

Totaal 608 493 659 757
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leden van de comités van bnp paribas 
fortis foundation in 2013

help2help 
fondation bnp paribas : emilie bataille, 
christiane marier-orlowski  
csr - bgl bnp paribas : emmanuelle humann  
hr diversity : claire godding 
hr social relations : sofie moerbeek 
csr - bnp paribas fortis : martine hendrickx 
bnp paribas fortis foundation : ariane 
adam, ludo janssens, freddy poelman 
(gepensioneerd), anne-france simon 

move2help 
hr social relations : wilfried remans,  
sofie moerbeek 
bnp paribas fortis foundation : ariane adam, 
ludo janssens, anne-france simon

nationaal awards-comité

rpb : xavier declève, gunter  
uytterhoeven/dries deblaere 
cpbb : ann plaetinck, jean schouwers 
functions : jos dekeukeleire, ruben mertens, 
erwin van overloop 
investment solutions/cardif : pierre de smet 
van damme 
csr v alex houtart 
bnp paribas fortis foundation :  
saskiana dotremont, marc félis,  
anne-france simon
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regionale awards-comités

voorzitter van elk comité

antwerpen : marnix gallens, inge goossens, 
joke hayen, andré van den bussche,  
bruno van de poel, mark van giel 
 
brussel : etienne barel/michel goor,  
isabelle grellet, patrick jennen,  
etienne parmentier, vincent pétré,  
hellen stockmans, didier termont,  
renaud vandenplas

henegouwen – waals-brabant :  
sylvianne bouty, delphine dupuis,  
michaël delplan, marc deltour,  
marc-antoine de schoutheete, maurice jadin, 
benoît jauniaux, françois lambert, 
isabelle meurant, marc theys,  
carine tilleul, eric van bever, bernard jouan, 
jean-françois sonet, nathalie delire,  
caroline de vree, patrick otwinowski, 
laurence etienne, micheline govers,  
naouara machouche, sophie renson,  
véronique valcke, anne-michèle wauters

luik – namen – luxemburg :  
pascal blogie, 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

vlaams-brabant – limburg : sara bielen,  
eric cuyvers, willy geerts, theo plessers, 
johan raes, geert stulens

 
de regionale comités worden door de 
foundation beheerd en aangestuurd.

verenigingen die in 2013 steun kregen 
en waarin medewerkers van de bank 
geëngageerd zijn

help2help 2013  
federation of european scleroderma  
associations, tournai  
de gambiavrienden, ekeren  
suyana, heusden-zolder  
l’enfant des etoiles, rixensart  
les amis de l’envol, souvret  
afrahm, schaerbeek  
blindengeleidehondenschool genk, genk 
accueil tchernobyl, beloeil  
sint vincentius, brussel  
bonjour afrique, mechelen  
le p’tit maga, braine l’alleud  
besace stl, bruxelles  
la bulle d’a.i.r., angleur  
croix rouge de belgique, bruxelles  
hachiko, merelbeke  
stappen, sint-amandsberg  
objectif ô, bruxelles  
les compagnons dépanneurs, hannut 
lhiving, brussel  
recht en welzijn, ranst  
de schakel, balen  
fevlado-diversus, gent  
bijzondere jeugdvakanties, lede 
volwassenenwerking lokeren, lokeren  
fasofusion, merkem-houthulst  
palliatieve thuiszorg gent-eeklo, lovendegem  
action damien, bruxelles  

aide aux enfants du monde, les bons villers 
(villers perwin)  
oikonde, mechelen  
belgisch centrum voor geleidehonden, tongeren  
bbc erembodegem, aalst  
centre de rencontres, montignies-sur-roc 
ndako ya biso, bruxelles  
nativitas, bruxelles  
enfants sans frontiere, bruxelles  
acda, péruwelz  
la clairière-arlon, arlon  
de okkernoot, vollezele  
afractie, mechelen  
den achtkanter, kortrijk  
buso de regenboog, lier  
nema, melle  
safa, anderlecht  
arteval, bruxelles  
handicum, gent  
africa turns green, lasne  
semi-internaat ‘t trapke, heusden-zolder 
parrain-ami, ottignies  
association des compagnons bâtisseurs, 
marche-en-famenne  
jayandra, attert  
partage-accueil-solidarité (p.a.s.), liège  
centre d’entraide de laeken, bruxelles  
pensionnat jules lejeune, wezembeek-oppem 
tanderuis, melle  
horizons neufs, louvain-la-neuve  
le sarment, chaumont-gistoux  
kras berchem, borgerhout  
jambo, bruxelles  
youbridge, vorst  
chirojeugd vlaanderen, antwerpen  
medecin du monde, bruxelles  
microstart support, bruxelles  
association belgo-bielorusse pour les 
enfants de tchernobyl, grand-leez  
the refugee next door, bruxelles  

imani belgium, oud-turnhout  
opkomende zon, dilbeek

 
move2help 2013 
ligue belge de la sclérose en plaques, 
wavre  
erdena, antwerpen  
fondation contre le cancer, bruxelles 
beyond the moon, schriek  
missing children europe, bruxelles  
ferme du monceau - la boîte à couleurs, 
juseret

 
solidarity team buildings 2013 
le creuset, sorinnes/dinant  
don bosco, ganshoren  
de okkernoot, dender windeke  
sémaphore, ittre
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3e editie van de ‘Rode Centjes’-actie voor de 
Voedselbanken

Voor het derde jaar op rij hebben de Voedselbanken en BNP 
Paribas Fortis Foundation de handen ineengeslagen voor de 
‘Rode Centjes’-actie. Van 9 december 2013 tot 24 januari 
2014 werd een grootschalige inzamelactie van rode centjes 
georganiseerd in alle kantoren van BNP Paribas Fortis en 
Fintro in België. Een warme maaltijd kost 3 euro. Sinds 2011 
konden er al duizenden maaltijden worden aangeboden 
dankzij de gulheid van klanten, voorbijgangers en een aan-
tal scholen maar ook van de medewerkers van de bank, die 
zich allemaal heel sterk betrokken voelden bij het honger-
probleem in België. Concreet leverde de actie in 2011 ruim 
42.000 euro op, of meer dan 1,7 miljoen muntstukjes, ge-
noeg om 14.000 warme maaltijden te kunnen schenken aan 
de minstbedeelden. In 2012 werd er 93.000 euro aan rode 
centjes ingezameld, goed voor 31.000 warme maaltijden.

Dankzij hun inzet en betrokkenheid konden solidariteits-
acties voor kansarmen worden opgezet. Tal van verenigin-
gen genieten regelmatig steun van de Foundation dankzij 
de synergieën tussen de verschillende afdelingen van het 
bedrijf. Via zijn partnership met RSCA kan de Sponsoring-
afdeling elk jaar kinderen uitnodigen als ‘Player Escort’: ze 
mogen dan samen met de spelers het voetbalveld betreden. 
Op cultuurgebied kon de stichting jongeren van verenigin-
gen ook al een finale van de Koningin Elisabethwedstrijd 
laten bijwonen. 

Dankzij de nauwe samenwerking met de Facility-afdeling, 
konden verschillende solidariteitsacties worden opgezet, 
zoals een speelgoedinzameling voor de minstbedeelden.  
Bovendien wordt er ook regelmatig kantoormeubilair of  
-materiaal verdeeld onder de verenigingen. Tot slot kon 
de stichting op de niet te verwaarlozen steun rekenen van  
Facility tijdens haar jaarlijkse solidariteitsmarkt waar ze de 
schijnwerper richt op de verenigingen die steun genieten van 
de medewerkers van de bank via het Help2Help-programma.

In het kader van een driejarige overeenkomst zal de  
IT-afdeling van BNP Paribas Fortis ruim 50.000 ICT- 
toestellen  bezorgen aan de Belgische vzw Close the Gap.  
In samenwerking met IT-dienstenleverancier Arrow zal Close 
the Gap de toestellen klaarstomen voor een tweede leven. 

BNP Paribas Fortis Foundation zal voortaan elk jaar zowat  
400 ICT-pakketten kunnen bezorgen aan Belgische sociale 
organisaties. De andere toestellen worden verdeeld via het 

Close the Gap en BNP Paribas Fortis 
Foundation overbruggen digitale kloof

De initiatieven van  
de Foundation zouden 

niet mogelijk zijn zonder 
de actieve steun van de 

verschillende afdelingen van 
de bank in België 

Solidariteitsacties in samenwerking met de bank

educatie - engagement - solidariteit

internationale netwerk van Close the Gap. Sinds 2000 heeft 
BNP Paribas Fortis Foundation ruim 2.400 tweedehands-
computers geschonken aan verschillende verenigingen. 
Dankzij het nieuwe partnership met Close the Gap worden 
de computers nu aan huis geleverd en krijgen de verenigin-
gen nog een jaar IT-ondersteuning.  

Verenigingen die in 2013 steun kregen dankzij  
de medewerking van verschillende afdelingen van 
BNP Paribas Fortis 

Belgische Federatie van Voedselbanken ■  Close the Gap ■   
Child Focus ■  Génération Nouvelle ■  De Kringwinkel-Televil ■  
Tonuso ■  Lhiving Minor-Ndako / Minor-Ndako–Jacana ■   
YouBridge
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BNP Paribas Fortis Foundation,  
private stichting
Op 12 april 2010 ging BNP Paribas 
Fortis Foundation officieel en juri-
disch van start. Een belangrijke stap 
die een nieuw verhaal inluidde, een 
nieuwe ontwikkeling in het mece-
naatsbeleid dat de groep al sinds 
1996 voert in België. BNP Paribas 
Fortis is stichtend lid van die nieuwe 
entiteit, met een raad van bestuur 
waarin topmanagers van de bank en 
directieleden van de Fondation BNP 
Paribas zetelen.

Het dagelijks bestuur van BNP  
Paribas Fortis Foundation is in han-
den van de afgevaardigden en van 
het team van de stichting. Zij zor-
gen ervoor dat de opdracht van BNP  
Paribas Fortis Foundation wordt uit-
gevoerd en steunen daarvoor op ver-
schillende comités die specifiek zijn 
opgericht voor haar belangrijkste 
programma’s.

Een commissaris-revisor, aangesteld 
door de raad van bestuur, ziet toe op 
het financieel beheer van de Founda-
tion en controleert de jaarrekening.

raad van bestuur 2014

filip dierckx, voorzitter 
olivier de broqueville, bestuurder 
yvan de cock, bestuurder 
jean-jacques goron, bestuurder 
dominique remy, bestuurder 
walter torfs, bestuurder 
peter vandekerckhove, bestuurder

bert van rompaey, bestuurder 
marina vanstipelen, bestuurder 
sandra wilikens, bestuurder 
luc haegemans, 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 
ariane adam, project manager 
saskiana dotremont, project &  
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 



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



BNP Paribas Fortis Fondation, private stichting
Warandeberg 3 - 1PA5F
1000 Brussel
Tel.: +32 (0)2 565 03 00
E-mail: foundation@bnpparibasfortis.com
Website: http://foundation@bnpparibasfortis.be
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Abracadabus

Pedagogisch reuzenboek 
gecreëerd voor en door 

Abracadabus die zich 
ten doel stelt de Franse 

taalvaardigheid van kinderen 
in Brusselse scholen te 

bevorderen. Het boek 
ondersteunt de senioren 

die als vrijwilliger komen 
voorlezen in de klassen, in 
hun pedagogische aanpak. 

De Kromme Boom

Bronzen kunstwerk van een 
medewerker van De Kromme 
Boom (Oostakker), die  jonge 
mensen in nood opvangt.
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Ons Kinderhuis

Spandoek met tekeningen 
die de kinderen uit 
het opvangtehuis Ons 
Kinderhuis in Genk samen 
hebben gemaakt.

Centrum Ganspoel

Tegelmozaïek gemaakt door 
kinderen met een visuele 
beperking die begeleiding 
genieten van de vereniging 
Ganspoel in Huldenberg.

L’Archée

Frescoschilderij gemaakt 
door de kinderen van de 
vereniging l’Archée, een 
opvangtehuis voor vrouwen 
met kinderen dat in 
Libramont is gevestigd.



Centre Saint Aubain

Schilderij op doek, 
een gezamenlijke 
creatie van de jonge 
kinderen van het 
opvangcentrum Saint 
Aubain in Habay-la-
Neuve en de bewoners 
van het rusthuis dat 
ook op de site van dat 
centrum is gevestigd.

CKG De Schommel  
- Averbode

Montages van foto’s 
en schilderijen op 

doek gemaakt door 
de jonge kinderen 
van de vereniging 

CKG De Schommel in 
Averbode.

Embarquement 
Immédiat

Spandoek dat 
gehandicapten 
en jongeren in 

moeilijkheden samen 
hebben gerealiseerd 
tijdens een muziek- 

en dansstage 
georganiseerd 

door de vereniging 
Embarquement 

Immédiat in Bellaire.

SAS de Mons

Service d’Accrochage 
Scolaire de Mons 
(Bergen) zorgt voor 
de follow-up van 
leerlingen tussen 12 
en 18 jaar oud die 
hebben afgehaakt 
op de middelbare 
school. Die jongeren 
hebben verschillende 
werken in vier kleuren 
à la Andy Warhol 
gecreëerd.

48



Centre Saint Aubain

Montage in papier-
mâché gecreëerd 
door de kinderen 
van Centre Saint 

Aubain (Habay-la-
Neuve). Ze stelt het 
speelplein voor dat 
BNP Paribas Fortis 
Foundation in 2012 
heeft gefinancierd.



Le Creuset

Schilderij gemaakt door 
kinderen en adolescenten 
met een mentale en/of 
intellectuele handicap die 
begeleid worden door de 
vereniging Le Creuset in 
Falmignoul. 

AMO de N.O.H.

Concita is een mannequin 
die de herfst en de winter 
weergeeft aan de hand 
van haar kledij. De jurk is 
ontworpen en gecreëerd 
door jonge meisjes 
tussen 12 en 14 jaar oud 
die deelnemen aan de 
stylismeworkshop ‘creatief 
omgaan met textiel’ van de 
vereniging AMO de N.O.H. 






