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projecten
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verleend of toegezegd
aan 27 projecten
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Voorwoord
We hebben heel wat organisaties gesteund die het lot
van sociaal zwakkere groepen in onze samenleving
proberen te verbeteren. De toenemende armoede
en maatschappelijke ongelijkheid in ons land baart
ons zorgen.

Beste schenker,
In dit verslag informeren wij u over de projecten die
het Triodos Fonds kon steunen in 2014 en 2015. Naast
de inhoudelijke informatie publiceren we hier ook
een overzicht van de financiële toestand van Triodos
Fonds.

Elke euro die u aan het Triodos Fonds schenkt gaat
naar de projecten. Triodos Bank neemt namelijk de
administratieve kosten voor haar rekening.

Door de dalende interesten op spaarproducten
namen de inkomsten van Triodos Fonds af, maar we
zijn er in 2014 toch in geslaagd om 12 organisaties te
steunen voor 48.173 euro. In 2015 kregen 15 projecten
voor in totaal 61.800 euro financiële steun.

U kunt er ook op rekenen dat wij de kwaliteit van
elk project dat wij dankzij u kunnen steunen,
nauwlettend opvolgen. Schenkingen gebeuren
uitsluitend onder duidelijke voorwaarden en zijn
afhankelijk van de effectieve uitvoering van het
project. Daarom kan het gebeuren dat we een bedrag
niet uitbetalen omdat het project niet is doorgegaan.

Sommige van die projecten zullen dankzij uw steuntje
in de rug uitgroeien tot inspirerende voorbeelden, met
een maatschappelijke impact. Een voorbeeld hiervan
is Cyréo, een coöperatie met twee waardevolle
doelstellingen: enerzijds afgedankte elektrische
toestellen herstellen en anderzijds laaggeschoolde
medewerkers opleiden. Naast de bijdrage uit Triodos
Fonds vond de coöperatieve vennootschap een 50-tal
mensen uit de buurt van Gembloux om financieel bij
te dragen aan de oprichting.

Kent u mensen die kleinschalige projecten met een
maatschappelijke meerwaarde willen starten? Laat
het ons weten! Hoe je een aanvraag kan indienen vind
je op pagina 5 van dit verslag.
Uw opmerkingen of vragen bij dit verslag kunt u
ons per e-mail (info@triodosfunds.be) of per post
(Hoogstraat 139/3 - 1000 Brussel) bezorgen.

Ook het kleinschalig onderzoeksproject van
Alimentation 21, waarbij voedingsgewoonten
van personen met een beperkt budget werden
onderzocht, krijgt een mooi vervolg: de opstart
van een coöperatieve supermarkt in Schaarbeek
(bees-coop.be), met aandacht voor lokale en
kwaliteitsvolle producten.

Bedankt voor uw vrijgevigheid!
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Hoe Triodos Fonds werkt
Hoe werkt Triodos Fonds?
Hoe vraagt u een schenking aan?

nadien mogelijk op ruimere schaal kunnen worden
uitgebreid. Het bedrag van de schenkingen varieert
gewoonlijk van 750 tot 5.000 euro. De bijdrage van
Triodos Fonds moet een wezenlijk verschil maken.

Triodos Fonds is een vereniging zonder
winstoogmerk. De middelen van Triodos Fonds
zijn enerzijds afkomstig van spaarders van Triodos
Bank die ervoor kiezen om (een deel van) hun rente
te schenken en anderzijds van klanten die giften
schenken aan Triodos Fonds.

Het evaluatiecomité van Triodos Fonds beoordeelt
de inkomende aanvragen en vergadert vier keer per
jaar. Het is dus belangrijk dat een projectaanvraag
tijdig wordt ingediend. In de meeste gevallen
betaalt Triodos Fonds de gift pas uit na de realisatie
van de projecten (en na de ontvangst van een
activiteitenverslag) of onder bepaalde voorwaarden.

Triodos Fonds steunt enkel projecten die in eigen
land worden uitgevoerd en die een duidelijk
maatschappelijk doel hebben, hetzij sociaal,
ecologisch of cultureel. De aanvrager of aanvragende
organisatie mag uiteraard geen winstbejag nastreven
met het project. Een aanvraag moet vergezeld
gaan van een projectbeschrijving en begroting. Aan
verenigingen vraagt Triodos Fonds ook een overzicht
van hun financiële toestand, bij voorkeur in de vorm
van een balans- en resultatenrekening.

Omdat het bijzonder moeilijk is om de kwaliteit van
projecten in derdewereldlanden te evalueren, komen
alleen projecten die de derdewereldproblematiek in
eigen land onder de aandacht brengen, in aanmerking
voor steun uit Triodos Fonds.
Aanvragen aan Triodos Fonds kunnen worden
ingediend per post (Hoogstraat 139/3, 1000 Brussel)
of per mail (info@triodosfunds.be).

Omdat de middelen van Triodos Fonds beperkt zijn,
gaat de voorkeur uit naar kleinschalige projecten, die
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Activiteitenverslag
Cultuur

Deze vond op 28 mei 2016 in de Kapel van Boondaal
(Elsene) plaats.
najiba.eu

Met 1.000 euro steunde het Triodos Fonds het
muzikale spektakel “Comme une Edith qui piaffe.”
In 2014 woonden 380 senioren uit vijf verschillende
rusthuizen uit Waals-Brabant en Henegouwen die
productie van Les 3 Lézards bij. De rusthuizen
betaalden zelf elk 350 euro.
les3lezards.be

Music Projects for Brussels ontving een
schenking van 2.500 euro uit het Triodos Fonds
voor de cofinanciering van zes klassieke concerten,
georganiseerd voor mensen die het moeilijk hebben.
Met het project “Escapades” willen ze gevangenen en
mensen in armoede of eenzaamheid laten genieten
van hoogstaande muziekconcerten. De concerten
vonden eind 2014 plaats in de gevangenissen van
Vorst en Sint-Gillis, bij Spullenhulp en 3 andere
organisaties.
mpfb.org

Zowel in 2014 als in 2015 kreeg Ons Erfdeel
2.500 euro van het Triodos Fonds. De vzw wil de
culturele samenwerking tussen Nederlandstaligen
onderling bevorderen en anderstaligen laten kennis
maken met de Nederlandstalige cultuur. Ons
Erfdeel is voornamelijk bekend van het gelijknamige
tijdschrift en het Franstalige magazine “Septentrion”.
onserfdeel.be

Het Brussels Festival van de Miniemenkerk kon
rekenen op een schenking van 250 euro. Tijdens
de zomer organiseert vzw Centre d’Oeuvres de
Merode iedere werkdag een klassiek concert in de
Miniemenkerk, vlakbij de Zavel. De gratis concerten
zijn op de middag en bieden jonge muzikanten
de kans om op te treden in een klassiek kader en
voor een divers publiek van muziekliefhebbers en
buurtbewoners.
festivaldesminimes.be

Eind 2014 richtte Museomix een Belgische afdeling
op. Museomix brengt creatieve mensen samen die
musea aantrekkelijker willen maken voor bezoekers.
Ze ontwerpen daarvoor interactieve creaties.
Triodos Fonds gaf hen 4.000 euro voor de organisatie
van het eerste “Museomixweekend”. Van 6 tot en
met 8 november 2015 gingen 63 “Museomixers”,
geholpen door 35 vrijwilligers, aan de slag in het
Museum voor Schone Kunsten van Gent en het
Musée Royal de Mariemont (Morlanwelz). Ze werkten
onder andere met 3D-printers en lasersnijders.
Daarmee ontwikkelden ze negen creaties om het
bezoek aan beide musea interactiever te maken. Zo
konden bezoekers in Mariemont in de huid van een
mummie kruipen. Met een ander ontwerp konden
ze een selectie van werken maken op basis van hun
gemoedstoestand. De negen prototypes werden op
9 en 10 november voorgesteld aan professionals en
het publiek.
Dit jaar zullen de musea bekijken welke prototypes ze
zullen gebruiken.
museomix.be

Natuur en milieu
Pesticides Action Network Europe (PAN)
organiseerde op 8 juni 2015 in Brussel “Belgium
moving towards pesticide free towns”: een studiedag
over het beheer van openbare groene zones
zonder pesticiden. Ruim 100 mensen namen deel,
waaronder heel wat ambtenaren en politici van
Belgische lokale besturen. De studiedag bracht
milieuorganisaties uit de drie gewesten samen en
PAN besteedde er onder andere aandacht aan de
bestrijding van invasieve plantensoorten zonder
chemische hulpmiddelen. In september 2015 hielden
ze een opvolgingsvergadering, waaraan de drie
gewestelijke milieu-administraties en Vlaamse,
Waalse en Brusselse organisaties voor natuurbehoud
aan deelnamen. Ze brachten bovendien een gids uit
met goede praktijkvoorbeelden. PAN Europe ontving
3.000 euro uit Triodos Fonds.
pan-europe.info

Het Triodos Fonds schonk 550 euro aan kunstenares
Najiba El Moutaani (Najiba Tan) voor de organisatie
van een tentoonstelling over hoe vrouwen met
trauma’s omgaan.
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nestkastjes maken.
Voor elke geplante boom in Neerijse werd bovendien
een fruitboom aangeplant in het natuurreservaat
van Tchimpounga (Congo), waar ongeveer 140
chimpansees in het wild leven. Het Triodos Fonds
droeg 3.000 euro bij aan de actie.
janegoodall.be

Terre et Conscience (Tetra) kreeg een schenking
van 3.000 euro van Triodos Fonds voor de organisatie
van een cursus permacultuur van 1 jaar. De opleiding
van 26 lesdagen startte in september 2014. De
25 cursisten leerden hoe ze het hele jaar door kunnen
leven van een moestuin, beheerd volgens de regels
van de permacultuur. Tijdens de cursus was er
aandacht voor het bewerken van de bodem, gezonde
voeding en het belang van de aanwezigheid van
dieren in de tuin. Dankzij de schenking van Triodos
Fonds kon Terre et Conscience tien personen met
een beperkt inkomen een korting op de
inschrijvingsprijs geven.
tetra.be

Sinds 2010 reikt de Stichting voor de Toekomstige
Generaties - Fondation pour les Générations
Futures de “Higher Education & Research Awards for
Future Generations” uit. De stichting reikt die prijzen
uit voor thesissen die innoverend zijn op het vlak van
duurzame ontwikkeling. Zo willen ze het thema onder
de aandacht brengen van masters en doctorandi in
opleiding. Sinds 2016 reikt de Stichting ook een prijs
uit voor het beste eindwerk over duurzame voeding:
de Sustainable Food Award. Dit kan gaan over elk
deel van de productieketen. Het Triodos Fonds
schenkt van 2015 tot 2017 jaarlijks 5.000 euro voor
het organiseren van de wedstrijd.
foundationfuturegenerations.org

Muziekclub 4AD uit Diksmuide wil als eerste Vlaamse
cultuurinstelling klimaatneutraal worden. Om die
doelstelling te bereiken kreeg de muziekclub van
het Triodos Fonds 2.000 euro. In 2012 liet 4AD haar
CO²-uitstoot berekenen. Die bedroeg 66 ton, het
equivalent van de uitstoot van negen huishoudens.
Maar liefst 40% van deze uitstoot bleek veroorzaakt
door verplaatsingen van het publiek. Aangezien de
club op het platteland ligt, zijn de concerten slecht
bereikbaar met het openbaar vervoer. Om de uitstoot
te compenseren kozen de mensen van 4AD voor het
aanplanten van een lokaal bos: 6,6 hectare werden
gereserveerd in het Groen Lint van Oostende (een aan
te leggen groene gordel van 360 hectare). Het planten
begon in februari 2016. De club wil daarnaast haar
bezoekers blijven sensibiliseren via een blog en de
organisatie van ecodagen.
4ad.be
Op 23 november 2014 plantten meer dan 400 mensen
met de hulp van Bos+ Vlaanderen 3.000 jonge eiken
en beuken in Neerijse (bij Leuven). Ze deden dat in het
kader van het “Forest in One Day” programma van de
Belgische afdeling van het Jane Goodall Institute.
Via de organisaties De Foyer en La Goutte d’Huile
namen ook 40 Molenbeekse kinderen deel. Die twee
verenigingen organiseren uiteenlopende activiteiten
voor kinderen en jongeren. Het Jane Goodall Institute
werkt al enkele jaren nauw met hen samen om
kinderen en jongeren uit Molenbeek de kans
te geven in contact te komen met de natuur. Ze
beheren bijvoorbeeld een moestuintje en leren

Sociaal
In 2015 kreeg Special Olympics een schenking van
1.500 euro uit het Triodos Fonds voor de uitbouw
van een lokaal sportaanbod voor mensen met
een verstandelijke beperking. Special Olympics
is vooral bekend van de Spelen op nationaal en
internationaal niveau, maar wil nu ook lokale
activiteiten organiseren. In Limburg en Antwerpen is
de organisatie gestart met proefprojecten om meer
mensen met een verstandelijke beperking te doen
sporten. Enkel inzet en plezier zijn hierbij belangrijk.
Tegen 2020 wil de vzw 20.000 leden tellen.
specialolympics.be

EUR 100.068
Triodos Fonds schonk in
2014-2015 een bedrag van
in totaal 100.068 euro aan
projecten.
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50 organisaties met een maatschappelijk doel en
presteerden de vrijwilligers bijna 10.000 uren.
In 2014 en 2015 ontving ToolBox telkens 20.000 euro
steun uit het Triodos Fonds.
toolbox.be

Op 17 oktober 2014 organiseerde het Forum
bruxellois de lutte contre la Pauvreté in Brussel
een studiedag rond sociale innovatie in de
armoedebestrijding.
De vereniging hield vooraf een enquête onder de
Brusselse armoedeorganisaties, waaraan uiteindelijk
300 mensen deelnamen. De studiedag leidde tot een
publicatie over 34 Brusselse voorbeeldprojecten
op het vlak van armoedebestrijding. Het gaat om
projecten zoals het “Housing First” principe en de
samenwerking tussen zeer diverse organisaties.
Het Triodos Fonds schonk 2.500 euro.
fblp.be

Audiotranscriptie is een systeem waarbij scènes uit
films op een objectieve manier beschreven worden.
Op die manier kunnen blinden en slechtzienden
ook van films genieten. Professionnels de
l’Audiodescription francophone ontving een
schenking van 5.000 euro uit het Triodos Fonds om
haar medewerkers (supervisors met een visuele
handicap, auteurs van de beschrijvende teksten en
stemacteurs) een opleiding aan te bieden. Tijdens
de opleiding leerden ze werken met een specifiek
softwarepakket en stelden ze een vademecum over
audiodescriptie op.
p-a-f.be

Het Brusselse ToolBox kan rekenen op ongeveer
150 kaderleden uit de privésector die zich elke
maand 8 uur als vrijwilliger inzetten om de werking
van organisaties met een maatschappelijk doel te
verbeteren. Die organisaties kunnen in ruil voor een
bescheiden ledenbijdrage bij Toolbox terecht voor
hulp bij onder andere personeelsbeleid, financieel
beheer en IT. De begeleidingstrajecten lopen meestal
over een periode van 3 jaar. In 2014 werden 42 vzw’s
begeleid, wat neerkomt op 8.600 gepresteerde
pro bono uren. In 2015 was ToolBox aan de slag bij

Alimentation 21 ontving een schenking van
4.673 euro uit het Triodos Fonds voor de eerste fase
van een onderzoeksproject rond gezonde voeding
voor personen met een bescheiden budget.
De centrale onderzoeksvraag was of gezinnen met

Van 7 tot 12 april 2015 vond in Lier de eerste Belgische Connect-conferentie plaats, georganiseerd door enkele jongeren uit
het Steineronderwijs.

8

voeding. Alimentation 21 kreeg steun van Innoviris
(het Brussels agentschap voor onderzoek en
innovatie) om mee te werken aan de creatie van Bees
Coop, een coöperatieve supermarkt in Brussel.
scoop.it/t/alimentation21-realisations-publications

een bescheiden inkomen gezond kunnen eten.
Vanaf het najaar van 2014 tot de zomer van 2015
werden in Vorst acht gezinnen met een bescheiden
budget begeleid. Hun bestedingspatroon werd
geanalyseerd en ze kwamen vier keer samen om
na te denken over hun voedingsgewoonten en
aankoopgedrag. Tijdens het project konden de
gezinnen ook deelnemen aan twee kookateliers
waarin goedkope maar gezonde maaltijden aan
bod kwamen.
Het verkennende onderzoek leverde een paar
opmerkelijke vaststellingen op. Zo varieert het
bestedingspatroon van de gezinnen enorm,
maar kopen ze weinig groenten en fruit. Lokale
verkooppunten zijn vaak te duur voor de gezinnen, net
zoals biovoeding. Daarnaast kopen ze weinig gezonde
en goedkopere producten zoals eieren en groenten.
Ze kiezen eerder voor kant-en-klare bereidingen.
Begrippen zoals “lokaal geproduceerd”, “fair trade”
en “bio” blijken ook verwarrend te zijn.
Dankzij de studie waren de gezinnen wel
gemotiveerder om na te denken over hun
eetgewoonten.
Het pilootproject kreeg intussen een vervolg: een
brochure met tips over gezonde en budgetvriendelijke

Onder de vorm van renteloze leningen investeerde
het Triodos Fonds in 2014 10.000 euro in het
huisvestingsfonds van Convivial. Die Brusselse
vzw maakt jaarlijks honderden vluchtelingen
wegwijs in onze samenleving. Ze bieden hen ook
opleidingen aan. Hun huisvestingsfonds kent
huurwaarborgleningen toe aan nieuwkomers, zodat
deze mensen toegang tot de woningmarkt krijgen. In
2014 verstrekte Convivial leningen aan 126 families
voor een totaalbedrag van 66.000 euro.
convivial.be
Wereldwijd verspillen we jaarlijks 295 kg voedsel
per persoon. De website Food Waste Evasion
(foodwe.be) werd gelanceerd om die verspilling tegen
te gaan. De website brengt voedingsproducenten in
contact met organisaties voor armoedebestrijding.
Producenten kunnen voeding die niet aan bepaalde
esthetische normen voldoet of niet verkocht werd,
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Les Brigitinnes, een Brussels hedendaags
kunstencentrum, kreeg 3.500 euro steun voor een
experimenteel filmproject over het fenomeen van
collectieve hysterie: Hamster. Het project ging van
start eind 2013. Voor het project castten ze naast de
professionele acteurs ook inwoners uit hun buurt,
de Marollen. De film werd eind 2016 afgewerkt.
brigittines.be

wegschenken of aanbieden aan maximum 60% van
de normale verkoopprijs. Na twee jaar is er al 160 ton
voedsel verkocht of geschonken. FoodWe ontving
3.000 euro uit Triodos Fonds.
foodwe.be
Doucheflux geeft al jaren een stem aan de meest
kwetsbare inwoners van Brussel: de daklozen en
personen zonder vaste verblijfplaats. Doucheflux laat
hen aan het woord door een tijdschrift uit te geven en
radio-uitzendingen te maken. Ze vertonen ook films,
met een aansluitend debat, en houden lezingen in
scholen.
In april 2014 kocht Doucheflux, samen met de
gelijknamige coöperatie en een privépartner, een
gebouw in Kuregem (Anderlecht), een van de armste
buurten van Brussel.
Vanaf maart 2017 zullen daklozen en personen in een
precaire situatie er ‘s morgens en ‘s avonds terecht
kunnen om een douche te nemen en om hun kleding
te wassen en te drogen. Er zullen 20 douchecabines,
33 lavabo’s en 12 toiletten worden geïnstalleerd. Ze
voorzien ook 450 kluisjes. De gebruikers betalen een
kleine bijdrage.
De initiatiefnemers hopen dat daklozen en personen
zonder vaste verblijfplaats zich hierdoor beter in hun
vel zullen voelen en dat het project hen zal helpen
om hun plaats in de maatschappij op te nemen.
Ze willen hiervoor optimaal samenwerken met
andere organisaties zoals Dokters van de Wereld en
Straatverplegers vzw.
Voor de aankoop van wasmachines maakte Triodos
Fonds 5.000 euro vrij.
Ook kunstenaars als Benoît van Innis, Philippe Geluck
en Pierre Krol zetten zich in voor het initiatief.
doucheflux.be

We hebben allemaal wel gereedschap in huis dat
we slechts af en toe gebruiken. Bovendien is het
gereedschap niet altijd stevig en gooien we het vaak
snel weg. Dat inspireerde een groep Brusselaars
om met een “materialenbibliotheek” te starten. Wie
bijvoorbeeld een boor- of schuurmachine nodig heeft
voor een klusje in huis, kan die lenen bij Tournevie.
Tournevie opende in september 2015 haar deuren
en telt intussen bijna 2.000 Facebookvrienden.
Iedere maandag- en vrijdagavond kan je in ruil voor
een bescheiden ledenbijdrage in de Hoogstraat
(Brusselse Marollenwijk) materiaal ontlenen. In
samenwerking met Les Débrouillardes organiseert
Tournevie ook vormingen, zodat mensen zelf kleine
herstellingen leren uitvoeren. Triodos Fonds schonk
2.000 euro.
tournevie.be
Voor de oprichting van de nieuwe coöperatieve
vennootschap Cyréo uit Gembloux schonk het Triodos
Fonds 5.000 euro. Cyréo startte met het ophalen
van elektrische toestellen zoals koffiezetmachines,
computers en gsm’s om ze een tweede leven te
schenken. De organisatie wil laaggeschoolde mensen
een opleiding op de werkvloer aanbieden door ze na
verloop van tijd zelf de selectie van de goederen en de
reparaties te laten uitvoeren. Ongeveer 50 mensen
uit de streek van Gembloux zijn intussen voor in
totaal 40.000 euro aandeelhouder van de cvba. Begin
2016 stelde Cyréo zes mensen tewerk, waarvan vier
mensen die het vak leren.
De vennootschap verkoopt de herstelde toestellen via
internet en verschillende verkooppunten in Gembloux
en Namen.
cyreo.be

EUR 71.551,95
Triodos-spaarders
schonken in 2014 en 2015
in totaal 71.551,95 euro
aan Triodos Fonds via
rentebestemming.

Transe-en-Danse, een dansgezelschap uit het
centrum van Brussel, kreeg een schenking van
10

volgen een traject van 3 jaar. Kinderen uit kansarme
gezinnen krijgen voorrang. In 2014 telde TADA 142
leerlingen. Met 5.000 euro steun van het Triodos
Fonds kon TADA twee nieuwe klassen in Sint-Joostten-Node opstarten. Ondertussen organiseert TADA
ook zaterdagklassen in Anderlecht en Molenbeek.
toekomstatelierdelavenir.com

3.000 euro uit het Triodos Fonds. Ze organiseerden
hiermee workshops rond het thema religie om
zo een interreligieuze dialoog tussen jongeren
uit het secundair onderwijs te stimuleren. De
workshops kregen de naam “En quoi tu crois?” mee.
Jongeren kregen er de kans om zich uit te spreken
over hun geloof of niet-geloven en ontdekten de
overeenkomsten en verschillen tussen religies. In
2014 organiseerden ze 18 ateliers in zeven Brusselse
secundaire scholen. Voor de meer dan 300 leerlingen
waren de ateliers een voorbereiding op het bijwonen
van de dansvoorstelling “Ce n’est pas du sable, mais
on le saura après”, over de gemeenschappelijke
wortels van religies.
transe-en-danse.be

Van 7 tot 12 april 2015 vond in Lier de eerste
Belgische Connect-conferentie plaats,
georganiseerd door enkele jongeren uit het
Steineronderwijs. Ruim 200 jongeren uit het laatste
jaar van het secundaire onderwijs uit 16 landen
kwamen er samen. Ze dachten na over de keuzes die
ze willen maken voor hun toekomst en hoe ze hiermee
kunnen bijdragen aan een betere en duurzamere
samenleving. De jongeren konden deelnemen aan
een tiental workshops en debatten waarbij ze onder
andere nadachten over hoe studenten zelf vorm
kunnen geven aan hun onderwijs, het belang van
gemeenschapsvorming en duurzame landbouw.
Het Triodos Fonds schonk hen 3.000 euro.
connectbelgium.com

Jongeren
Arkitiss vzw uit Namen organiseerde tijdens
het voorjaar van 2016 twaalf workshops voor
zes tieners die op school dreigden af te haken.
Tijdens de workshops lazen en bespraken ze een
mangastripverhaal over een 14-jarige jongen
in een gelijkaardige situatie. Bij de bespreking
kwamen verschillende thema’s uit de leefwereld van
adolescenten aan bod: relaties met leeftijdsgenoten,
relaties met dorp of stad en relaties met hun
familie. Ze legden de nadruk op het uitwisselen van
standpunten tussen de jongeren en het stimuleren
van creativiteit: de workshops leidden tot een album
met tekst en tekeningen. Triodos Fonds maakte
2.000 euro vrij voor het project.
arkitiss.blogspot.com
Toekomst Atelier de l’Avenir (TADA) is een jonge
Brusselse vzw die kwetsbare kinderen van 10 tot
14 jaar uit Sint-Joost-ten-Node via toekomstateliers
in contact wil brengen met volwassenen met een
passie. TADA wil kinderen wapenen tegen demotivatie
door hen ervaring op te laten doen in de wereld van
volwassenen en door de uitspraak “het is belangrijk
voor later” concreet te maken. TADA organiseert
elke zaterdag van het schooljaar praktische lessen
gegeven door vrijwilligers die hun beroep met passie
uitoefenen zoals bedrijfsleiders, journalisten,
ingenieurs, koks en architecten. Kinderen die
deelnemen aan het weekendprogramma van TADA
11

Jaarrekeningen
bedragen in EUR

Uitbetaalde schenkingen 2014
Transe-en-Danse

3.000

Ons Erfdeel

2.500

ToolBox

20.000

Les Trois Lézards

1.000

Alimentation 21

4.673

Music Projects for Brussels

2.500

Totaal

33.673

Toegezegde schenkingen 2014
Tetra asbl Terre et Conscience

3.000

Toekomstatelier

5.000

Les Brigittines

3.500

Forum bruxellois de Lutte contre la Pauvreté

2.500

Muziekclub 4AD

2.000

Jane Goodall Institute Belgium

3.000

Totaal

19.000
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Uitbetaalde schenkingen in 2014 op basis van eerdere toezeggingen
Le Bosquet Potager de Salzinnes

2.100

Landwijzer

3.495

EASPD

4.000

Totaal

9.595

Geannuleerde schenkingen 2014
La Leche League

500

Compagnie Fil’ en Trop

1.000

Ministerie van Ideeën

3.000

Totaal

4.500
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Uitbetaalde schenkingen 2015
Tournevie

2.000

Ons Erfdeel

2.500

ToolBox

20.000

Centre d’Oeuvres de Merode

250

Najiba El Moutaani

550

Pesticides Action Network Europe

3.000

Special Olympics Belgium

1.500

Professionnels de l’Audiodescription

5.000

Food Waste Evasion (Foodwe)

3.000

Totaal

37.800

Toegezegde schenkingen 2015
Museomix

4.000

Fondation pour les Générations Futures

5.000

Doucheflux

5.000

Cyréo

5.000

Arkitiss

2.000

Connect

3.000

Totaal

24.000
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Uitbetaalde schenkingen in 2015 op basis van eerdere toezeggingen
Les Brigittines

3.500

Forum bruxellois de Lutte contre la Pauvreté

2.500

Muziekclub 4AD

2.000

Terre et Conscience (Tetra)

3.000

Toekomstatelierdelavenir

5.000

Jane Goodall Institute Belgium

3.000

Totaal

19.000
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Balans
2015

2014

2013

Activa
Participaties

1.000,00

1.000,00

1.000,00

Kredietinstellingen

107.048,88

133.075,51

145.564,93

Overige vorderingen

20.000,00

20.000,00

10.000,00

128.048,88

154.075,51

156.564,93

135.075,51

142.469,93

141.498,86

Totaal activa

Passiva
Eigen vermogen
Overlopende rekeningen
Winst
Totaal passiva

24.000,00

19.000,00

14.095,00

-31.026,63

-7.394,42

971,07

128.048,88

154.075,51

156.564,93

2015

2014

2013

Resultatenrekening

Opbrengsten
30.773,37

40.778,58

48.906,07

Ontvangen schenkingen

Ontvangen rentebestemming

-

-

-

Financiële opbrengsten

-

-

-

30.773,37

40.778,58

48.906,07

-

-

-

Uitbetaalde schenkingen

37.800,00

33.673,00

35.590,00

Toegezegde schenkingen

24.000,00

19.000,00

13.595,00

Geannuleerde schenkingen

-

-4.500,00

-1.250,00

Financiële kost

-

-

-

Totale kosten

61.800,00

48.173,00

47.935,00

Winst/Verlies

-31.026,63

-7.394,42

971,07

Totale opbrengsten

Kosten
Diensten en goederen

16

Bestuur en administratie 2014-2015
Raad van bestuur
Olivier Marquet, voorzitter
Pierre Aeby, secretaris en penningmeester
Leden
Olivier Marquet
Pierre Aeby
Stichting Triodos Foundation
Leden van het selectiecomité
Eric De Keuleneer
Kurt Degrieck
Jan Lamers
Olivier Marquet
Administratie Triodos Fonds
Pablo Van Schel

17

Colofon
Activiteitenverslag Triodos Fonds 2014-2015
Publicatie
maart 2017
Tekst
Triodos Fonds
Oplage
100 exemplaren
Grafisch ontwerp
Michael Nash Associates, Londen
Lay-out
Isabelle Geeraerts
Drukwerk
Manufast, Brussel
Gedrukt op 100% gerecycleerd papier en met vegetale inkten.
Dit verslag is ook beschikbaar op www.triodos.be.

18

Contact
Uw opmerkingen of vragen bij dit verslag en over het Fonds zijn van harte welkom per e-mail of per post.
Triodos Fonds vzw
Hoogstraat 139/3
1000 Brussel
Telefoon: 02 548 28 28
info@triodosfunds.be
www.triodos.be
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