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In 2016 en 2017 heeft
Triodos Fonds steun
verleend of toegezegd
aan 35 projecten
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Voorwoord

Hoe Triodos Fonds werkt
In totaal hebben we in de voorbije twee jaar
35 projecten gesteund. Elke euro die u aan ons
schonk, ging naar deze projecten. Triodos Bank
staat zelf in voor de administratieve kosten.

Beste schenker,
Allereerst willen we u bedanken voor uw schenkingen.
Uw vrijgevigheid helpt ons positieve, hoopvolle
inititatieven te stimuleren in hun ontwikkeling!

Ook de kwaliteit van de projecten, die we met uw
hulp kunnen steunen, volgen we nauwlettend op.
En we zijn er ook transparant over, onder meer
via dit activiteitenverslag. 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,
of omdat de organisatie zich niet aan de bepaalde
voorwaarden heeft gehouden.

Met dit verslag geven we u een kijkje in de projecten
die Triodos Fonds in 2016 en 2017 kon steunen
met uw hulp. Daarnaast publiceren we hier ook
een overzicht van de financiële rekeningne van het
Triodos Fonds.
Onder andere door de lage rente zijn de jaarlijkse
inkomsten van Triodos Fonds zowel in 2016 als
in 2017 gedaald. Hiermee konden we in 2016
10 projecten van verschillende organisaties steunen
en steun toezeggen aan 11 projecten, voor in totaal
64.765 euro. In 2017 kregen 14 projecten financiële
steun van ons en zegden we steun toe aan
8 projecten, goed voor in totaal 38.120 euro.

Kent u iemand die een kleinschalig project wil
opstarten en zo onze maatschappij mee vooruit kan
helpen? Neem dan zeker contact met ons op! Als u
een aanvraag wil doen, lees dan verder en ontdek hoe.
Hebt u vragen en/of opmerkingen bij dit verslag, dan
kunt u ons contacteren via mail (info@triodosfunds.
be) of per post (Hoogstraat 139/3 - 1000 Brussel).
We helpen u graag verder!

De afgelopen jaren kreeg de maatschappij te maken
met polarisatie. Er vielen harde woorden in de
politiek, tussen groeperingen en tussen mensen.
Daarom zijn we blij dat er organisaties zijn die zich
inzetten om de tegenstellingen klein- of grootschalig
aan te pakken. En die steunen wij dan ook met veel
plezier. Een voorbeeld hiervan is het buurthuis
Bonnevie, dat met een film het huisvestingsprobleem
van maatschappelijk kwetsbare bevolkingsgroepen
in ons land aankaart. Of Belgïk MoJaïk, dat onze
ogen opent voor culturele verschillen, en wederzijds
begrip stimuleert.

Hoe werkt Triodos Fonds?
Hoe vraagt u een schenking aan?

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 hun rente (gedeeltelijk)
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 alleen projecten die in
België 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.

Omdat de middelen van Triodos Fonds beperkt zijn,
gaat de voorkeur uit naar kleinschalige projecten, die
nadien mogelijk op ruimere schaal kunnen worden
uitgebreid. Het bedrag van de schenkingen varieert

Aanvragen aan Triodos Fonds kunnen worden
ingediend per post (Hoogstraat 139/3, 1000 Brussel)
of per mail (info@triodosfunds.be).

Bestuursleden ontvangen geen beloning voor hun
werk. De administratieve medewerker van het fonds
wordt betaald door Triodos Bank, die ook andere
kosten voor haar rekening neemt.

Bedankt voor uw vrijgevigheid.

Thomas Van Craen
Directeur Triodos Bank
Voorzitter Triodos Fonds
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Activiteitenverslag
Cultuur

achttien halve dagen. Boerderijklassen vzw krijgt een
schenking van max. 5000 euro voor dit proefproject.

Zowel in 2016 als in 2017 kreeg Ons Erfdeel
vzw een schenking van 2500 euro, waarmee
het zijn activiteiten kon voortzetten. De vzw
probeert de culturele samenwerking tussen alle
Nederlandstaligen te bevorderen, en de Vlaamse
en Nederlandse cultuur bekend te maken bij
anderstaligen in binnen- en buitenland. Ze doet dat
vooral via van het gelijknamige tijdschrift en het
Franstalige tijdschrift ‘Septentrion’, dat ze jaarlijks
viermaal uitgeeft.

Op 8 september 2016 vond de tweede editie van
‘Techniek in de bio tuinbouw’ plaats. Het is een
netwerkdag en beurs die het Coördinatiecentrum
praktijkgericht onderzoek en voorlichting
Biologische Teelt (CCBT) jaarlijks organiseert. Plaats
van het gebeuren: de biologische zelfplukboerderij
De Grenshoeve in Bellegem (Kortrijk). Op deze
dag konden biotuinbouwers genieten van
velddemonstraties, workshops en infostands, waar
ze een update kregen over innovaties uit de sector.
Hiervoor kregen ze 5000 euro steun.

Pulse Transitienetwerk verbindt een duizendtal
organisaties en individuen die werken in de cultuur-,
jeugd- en mediasector. Het gelooft dat cultuur de
motor voor een duurzame samenleving kan zijn,
en organiseert daarvoor elke jaar een trefdag.
In 2016 kon de organisatie rekenen op een schenking
van 5000 euro voor de organisatie van de trefdag
RE:CULTURE op 27 oktober 2016 in Brussel,
met als thema Circulair Samenleven. Er waren
zo’n 150 aanwezigen op de trefdag.

Dagen zonder Vlees is een
bewustwordingscampagne die mensen probeert
aan te zetten tot het verminderen van hun
vleesconsumptie, en daardoor het verkleinen van hun
ecologische voetafdruk. In 2017 liep de campagne van
1 maart tot 15 april. Voor het ontwikkelen van Jours
Sans Viande, de Franstalige versie van hun website,
kreeg de organisatie een schenking van 2500 euro.

Scwitch is een Brusselse coöperatie die werd
opgericht om organisaties in de socioculturele sector
bij te staan in hun zakelijk management. Ze helpt
met o.a. personeelsbeleid en vzw-organisatiebeheer.
Op die manier wil ze zorgen dat socioculturele
organisaties een professionele werking kunnen
hanteren. De organisatie biedt speciaal ontwikkelde
kennismakingspakketten aan, die ze dankzij de
schenking van 2000 euro met korting kunnen
aanbieden.

Faune et Biotopes is een Naamse vzw die de
ecologische waarde van landbouwzones in Wallonië
wil verhogen. Het is een twee jaar lopend project
gestart in Waals-Brabantse gemeenten Jodoigne,
Hélécine en Orp-Jauche, waar het een kilometer
hagen en dertig bosjes gaat aanplanten in overleg
met lokale landbouwers, jagers en burgers. Daarmee
verhoogt de organisatie ook de kansen van vogels als
de grauwe gors, de blauwe kiekendief en fazanten.
Het kreeg een toezegging voor 2000 euro steun voor
het project.

Natuur en milieu

Mellifica is een vzw die zich inzet voor de Europese
zwarte bij en hun imkers. Zij bieden informatie en
middelen die imkers toestaan de zwarte bij in ons
land te behouden, en de verdrukking tegen te gaan
die de zwarte bij ondergaat omdat imkers voor
uitheemse soorten kiezen. De organisatie maakte
twee video’s over haar genetische kracht, haar
vermogen om zonder bijvoederen te overleven,
enzovoort. Daarvoor kreeg ze 4800 euro steun.

De vzw Boerderijklassen leert leerlingen van de
derde graad van het lager onderwijs meer over het
leven en werken op bioboerderijen. Van het najaar
2017 tot de lente van 2018 konden leerlingen van
basisschool Krullevaar’t in Wilsele terecht op de
boerderij Enterra in Heverlee voor zestien halve
dagen. De leerlingen van basisschool De Vlieger in
Gent konden naar Oogstgoed in Gentbrugge voor
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Polen en Café Babel van het Brusselse Institut des
Hautes Etudes des Communications Sociales (IHECS).
Artsen Zonder Grenzen sprak ook over spontane
acties van Europese burgers die vluchtelingen
opvangen. Na de conferentie was er een tweedaagse,
waaraan 23 afgevaardigden van 10 ledenorganisaties
van de AEDH deelnamen, en waar ze de toestand in
hun lidstaat bespraken. De organisatie kreeg hiervoor
een schenking van 3000 euro.

Op 23 en 24 juli 2016 vond nabij Neufchâuteau de
zesde editie van landbouwbeurs La Petite Foire de
Semel plaats. De beurs trok 5000 bezoekers naar de
85 stands van lokale ambachtslui en producenten.
Mouvement d’Action Paysanne, een beweging die
zich inzet voor kleinschalige en artisanale landbouw,
ontving voor de organisatie een schenking van
5000 euro.
ZuidtrAnt is een energiecoöperatie die gegroeid is
in de zuidrand van Antwerpen. Het zet zich in voor
duurzame energie en energiebesparing. Voor het
project ‘Concreet’, dat gegroepeerde energie-audits
gaat uitvoeren in een aantal woonwijken, krijgt ze
een schenking van 4265 euro. De audit levert de
buurtbewoners informatie over kostenbesparende
ingrepen die hen belangrijke besparingen op hun
energieverbruik kan opleveren. De voorbije maanden
stelde ze het project voor in Hove en Kontich.

Het Brusselse theatergezelschap Compagnie la Peau
de l’Autre ontwikkelde de voorstelling ‘Accident de
Personne’, waarmee het de thematiek van zelfdoding
aankaart. Het gezelschap werkt samen met het
Centre de Prévention du Suicide een pedagogisch
dossier uit, dat secundaire scholen zullen gebruiken
in een workshop die ze naar aanleiding van de
theatervoorstelling kunnen boeken. Zo kan het
Centre de Prévention du Suicide leerkrachten
informeren over de begeleiding van leerlingen en het
globale beeld van de problematiek. Het gezelschap
krijgt 1420 euro steun om ateliers in secundaire
scholen te kunnen organiseren.

Sociaal
Actieplatform Gezondheid en Solidariteit is een
samenwerkingsverband van ngo’s, academici,
mutualiteiten en vakbonden dat zich inzet voor een
egalitair gezondheids- en welzijnsbeleid in ons land
en daarbuiten. Op 1 en 2 december 2017 organiseerde
het platform een tweedaagse conferentie over de
ongelijkheid in de gezondheidszorg. Hier namen meer
dan 250 mensen aan deel, en werden 30 initiatieven
die bijdragen aan een grotere gelijkheid op vlak van
gezondheidszorg en welzijn belicht. Actieplatform
Gezondheid en Solidariteit ontvangt een schenking
van 5000 euro, waarmee het de resultaten van de
conferentie op ruime schaal kan verspreiden.

En-Vol-Info, de vzw binnen paramedisch centrum
Centre En-Vol in Bastogne, organiseert conferenties
over thema’s die te maken hebben met de fysieke en
mentale gezondheid van patiënten. Op 21 oktober
2017 organiseerde de vzw een studiedag over afasie,
een aandoening waarbij mensen moeilijkheden
ondervinden bij het spreken of bij het begrijpen
van anderen, vaak na een beroerte. Een specialiste
van de Universiteit van Luik, een psychologe en
twee logopedistes bespraken alle aspecten van de
aandoening. 54 personen, waaronder studenten,
zorgverleners, patiënten en hun familieleden, namen
deel aan deze studiedag. Voor de organisatie hiervan
kreeg de vzw 1500 euro steun.

De Association Européenne pour la Défense
des Droits de l’Homme (AEDH), de organisatie
die zich inzet voor de mensenrechten in de EUlanden, organiseerde op 26 mei 2017 een publiek
toegankelijke conferentie genaamd ‘De Europese
Unie opnieuw bedenken, het engagement van de
burgers opnieuw uitvinden’. Er werden voorbeelden
van nieuwe burgerinitiatieven besproken, waaronder
het Comité ter Bescherming van de Democratie in

ORS Espace Libre is een organisatie uit Charleroi die
zowel slachtoffers als daders van misdrijven en hun
families begeleidt. Voor een vernieuwend project,
dat plaatsvindt in de gevangenis van Jamioulx, kreeg
de organisatie een toezegging van 3200 euro steun.
Een twintigtal gedetineerden kunnen vanaf dit jaar
wekelijks deelnemen aan een meditatiesessie, onder
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Jongeren

leiding van een arts. Het proefproject maakt deel uit
van wetenschappelijk onderzoek, waarbij men de
effecten op gedetineerden met verslavingen, angsten
of depressies zal bestuderen.

Belgïk MoJaïk is een organisatie uit Elsene die zich
inzet om mensen bekend te maken met interculturele
verschillen en multiculturaliteit. Zij maken daarvoor
educatieve pakketten voor jong en oud. Voor het
project ‘Les autres, mon corps et moi’ (anderen, mijn
lichaam en ik) kreeg de organisatie 3500 euro steun.
Bij het project gaan 7-tot-11-jarigen zich uitspreken
over hun lichaam en leren ze over de normen en
stereotypen over schoonheid en het lichaam, en dat
die slechts relatief zijn.

Oud Wijzer vzw zet zich in voor oudere kunstenaars
(50+) en biedt hen professionele kansen aan.
Voor het vernieuwende project ‘Kunst als
Kracht’, in samenwerking met het AZ Turnhout
en het Universitair en Middelheim Ziekenhuis
van Antwerpen, kreeg de organisatie 2500 euro
steun. ‘Kunst als Kracht’ geeft mensen die een
kankerbehandeling ondergingen de kans om zich
artistiek uit te leven onder begeleiding van de oudere
(en wijzere) kunstenaars. In 2016 volgden 5 mensen
een opleiding van 7 weken bij Tinka Pittoors en Kris
Fierens (Antwerpen) en 6 personen bij Frederick
Van Dyck (Melle). In 2017 namen 4 personen deel
aan een artistiek traject onder leiding van Bert Lezy
(Borgerhout) en 7 personen bij Jenny Van Gimst
(Turnhout). De organisatie hoopt dat het project zich
kan uitbreiden naar een ruimere schaal.

Jongeren een stem geven tot op het parlementaire
niveau. Dat is de doelstelling van het project
“Les jeunes s’expriment. Pourquoi pas toi?”
van de Fédération Francophone des Ecoles
de Devoir (FFEDD), die 240 Franstalige
huiswerkbegeleidingsscholen verenigt. Jongeren
van 26 huiswerkbegeleidingsscholen formuleren op
een kunstzinnige wijze (video, strips, …) hun mening
over de school en de toekomst. De resultaten van dit
proces zullen in de lente van 2019 worden voorgesteld
aan het Waals Parlement. De Federatie kan rekenen
op 2500 euro steun.

In 2016 schonk Triodos Fonds nogmaals 10.000
euro aan de Brusselse vzw ToolBox, die het beheer
van kleine vzw’s wil verbeteren door vrijwillige
deskundigen 1 dag per maand in te zetten. De
vrijwilligers zijn specialisten op het vlak van strategie,
bestuur, personeelsbeleid, coaching, marketing en
communicatie, ICT en financiële of juridische zaken.

Kwan Taekwondo Academy uit Neder-overHeembeek mocht rekenen op een schenking van
4500 euro voor de organisatie van taekwondolessen
- drie keer per week - voor een twintigtal jongeren die
op school afhaakten. Het project geniet de steun van
AMO Neder-over-Heembeek (Aide en Milieu Ouvert)
en de ouders van de jongeren zullen er nauw bij
betrokken worden.

Voor de realisatie van de film “Partij Iedereen
Onderdak” kreegt buurthuis Bonnevie uit Sint-JansMolenbeek een schenking van 5000 euro. De film
werd gemaakt door particulieren die deel uitmaken
van de werkgroep huisvesting van het buurthuis.
De film werd intussen een 20-tal keer vertoond,
o.a. in het Brussels Parlement en bij het Vlaams
Netwerk tegen Armoede. Met de film wil Bonnevie
de huisvestingsproblemen van maatschappelijk
kwetsbare groepen onder de aandacht brengen.

Let’s Go Urban (LGU) is een beweging in Antwerpen
die jongeren van 6 tot 30 jaar naschoolse activiteiten
aanbiedt, waaronder dans, muziek en theater.
Met haar ondernemersproject ‘Urban Dreamers’
wil LGU jongeren laten kennismaken met het
ondernemerschap. Daarvoor kreeg de organisatie
2500 euro steun. In 2017 namen negentien jongeren
deel aan een reeks vormingssessies, die hen de
kneepjes van het ondernemersvak aanleerden.
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Louvain-la-Neuve Juris Club is een vzw die in
2016 werd opgericht door een tiental studenten
rechten van de UCL. Zij geven juridisch advies aan
particulieren, vzw’s en kmo’s tegen zeer voordelige
prijzen. Zo krijgen ze de kans om, op vrijwillige basis,
praktische ervaring op te doen in het werkveld. Met
de winsten van de organisatie investeren ze volledig
in de opleiding van haar leden. Juris Club kreeg een
schenking van 2000 euro.
De Stichting voor Toekomstige Generaties zet zich
in om onze maatschappij te transformeren naar
een duurzaam ontwikkelingsmodel, zodat we een
leefbare wereld kunnen doorgeven aan toekomstige
generaties. De stichting ontving driemaal 5000 euro
voor de selectie en uitreiking van een Master Thesis
Award (MTA) duurzame voeding in 2016, 2017 (en
2018). Met deze onderscheiding voor eindwerken
in verschillende maatschappelijke domeinen wil
de Stichting studenten belonen die initiatieven
voorstellen voor een meer duurzame samenleving.
De studies moeten rekening houden met de 4 P’s van
de duurzame ontwikkeling: People (sociaal welzijn),
Planet (milieu), Prosperity (economische welvaart) en
Participation (organisatorisch welzijn).

vzw Jong is een Gents jeugdwelzijnsnetwerk dat
activiteiten organiseert voor jongeren in en rond
Gent. Ze heeft bijzondere aandacht voor kinderen
en jongeren uit maatschappelijk kwetsbare milieus.
In 2015 startte de organisatie een project dat deze
jongeren de kans gaf om zich klaar te stomen voor
en deel te nemen aan obstakelloopwedstrijden. Ze
kregen workshops over trainingsmethoden, gezonde
voeding en een wekelijkse groepstraining. Alle
activiteiten gebeurden in overleg met de jongeren en
het belang van open communicatie en groepssfeer
kreeg veel aandacht. 25 jongeren werden lid van het
Obstacle Run Team, en 17 jongeren namen in 2016
deel aan 7 Obstacle Runs. De organisatie kreeg daar
een schenking van 2000 euro voor.
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Jaarrekeningen
bedragen in EUR

Uitbetaalde schenkingen 2016

Uitbetaalde schenkingen in 2016 op basis van eerdere toezeggingen

Louvain-la-Neuve Juris Club

2.000,00

Arkitiss

2.000,00

Mouvement d’Action Paysanne

5.000,00

Cyréo

5.000,00

Ons Erfdeel vzw

2.500,00

Museomix

4.000,00

Oud Wijzer vzw

1.250,00

Stichting voor Toekomstige Generaties

5.000,00

Stichting voor Toekomstige Generaties

10.000,00

ToolBox

10.000,00

Totaal

30.750,00

Totaal

16.000,00

Toegezegde schenkingen 2016
Boerderijklassen vzw

5.000,00

Dagen zonder Vlees

2.500,00

EW32*

1.000,00

Komosie*

5.000,00

Let’s Go Urban

2.500,00

Mellifica

4.800,00

Oudwijzer

1.250,00

Produrable*

700,00

Pulse Transitienetwerk Cultuur Jeugd Media

5.000,00

vzw Jong

2.000,00

ZuidtrAnt

4.265,00

Totaal

34.015,00

* Het Fonds zegde zijn steun toe aan deze projecten mits invulling van duidelijk gestelde voorwaarden.
Deze voorwaarden werden tot op heden niet ingevuld en het is onwaarschijnlijk dat de steun effectief
nog zal plaatsvinden. Bijgevolg maakt het verslag geen melding van deze projecten.
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Uitbetaalde schenkingen 2017

Uitbetaalde schenkingen in 2017 op basis van eerdere toezeggingen

Association Européenne pour la Défense des Droits de l’Homme

3.000,00

Boerderijklassen vzw

3.000,00

Belgïk MoJaïk

3.500,00

Connect

3.000,00

Coördinatiecentrum praktijkgericht onderzoek en voorlichting Biologische Teelt vzw

5.000,00

Dagen zonder Vlees

2.500,00

Green Halal

2.000,00

DoucheFLUX

5.000,00

Le Centre En-Vol

1.500,00

Pulse Transitienetwerk Cultuur Jeugd Media

5.000,00

Ons Erfdeel vzw

2.500,00

Stichting voor Toekomstige Generaties

5.000,00

vzw Jong

2.000,00

ZuidtrAnt

1.000,00

Totaal

17.500,00

Totaal

26.500,00

Toegezegde schenkingen 2017
Actieplatform Gezondheid en Solidariteit

5.000,00

Compagnie la Peau de l’Autre

1.420,00

Faune et Biotopes

2.000,00

Fédération Francophone des Ecoles de Devoir

2.500,00

Kwan Taekwondo Academy

4.500,00

ORS Espace Libre

3.200,00

Scwitch

2.000,00

vzw Buurthuis Bonnevie

5.000,00

Totaal

Afgeboekte bedragen
Komosie

5.000,00

25.620,00
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Bestuur en administratie
Raad van bestuur

Balans

Thomas Van Craen, voorzitter
Pierre Aeby, secretaris en penningmeester
2017

2016

2015

Activa

Leden

1.000,00

1.000,00

1.000,00

Kredietinstellingen

46.949,80

78.116,99

107.048,88

Thomas Van Craen
Pierre Aeby
Stichting Triodos Foundation

Overige vorderingen

30.000,00

20.000,00

20.000,00

Leden van het selectiecomité

Totaal activa

77.949,80

99.116,99

128.048,88

62.101,99

104.048,88

135.075,51

Participaties

Passiva
Eigen vermogen
Overlopende rekeningen

41.135,00

37.015,00

24.000,00

Winst

-25.287,19

-41.946,89

-31.026,63

Totaal passiva

77.949,80

99.116,99

128.048,88

2017

2016

2015

Eric De Keuleneer
Kurt Degrieck
Jan Lamers
Thomas Van Craen
Administratie Triodos Fonds
Pablo Van Schel

Resultatenrekening

Opbrengsten
Ontvangen rentebestemming

12.832,81

22.818,11

30.773,37

Ontvangen schenkingen

-

-

-

Financiële opbrengsten

-

-

-

12.832,81

22.818,11

30.773,37

Uitbetaalde schenkingen

-3.015,00

27.750,00

37.800,00

Toegezegde schenkingen

41.135,00

37.015,00

24.000,00

Totale kosten

38.120,00

64.765,00

61.800,00

Winst/Verlies

-25.287,19

-41.946,89

-31.026,63

Totale opbrengsten

Kosten
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Colofon

Contact

Activiteitenverslag Triodos Fonds 2016-2017

Uw opmerkingen of vragen bij dit verslag en over het Fonds zijn van harte welkom per e-mail of per post.

Publicatie online

Triodos Fonds vzw
Hoogstraat 139/3
1000 Brussel
Telefoon: 02 548 28 28
info@triodosfunds.be
www.triodos.be

01-2021
Tekst
Triodos Fonds
Lay-out
Isabelle Geeraerts
Dit verslag is alleen beschikbaar op www.triodos.be.
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