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Dit is een nieuwsbrief 
speciaal voor alle 

aandeelhouders van 
Hefboom
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 De realisaties en plannen 
van Limburg wind cvba

 De Okkernoot biedt 
ook opvang aan 
normaalbegaafde 
personen met autisme

Vrijkaart voor 
het Salon van  
het Testament 



Gezinsbond Vossem  
wordt aandeelhouder

✁
U hebt geen kinderen…
Uw kind is gehandicapt…
U zou graag een goed doel opnemen 
in uw testament…

- lezingen door experts
- kosteloos, discreet en vrijblijvend eerstelijnsadvies 

van notarissen en raadsheren 
- kennismaking met meer dan 70 goede doelen

Toegangsprijs: 5 euro.

Knip deze bon uit en kom 

GRATIS
naar Het Salon van het Testament 
in Brugge (één bon per persoon) ✁

Op donderdag 20 oktober organiseert 
testament.be het allereerste 

Salon van het Testament in het 
Provinciaal Hof op de Markt te Brugge. 

HET SALON VAN HET TESTAMENT   
geeft een antwoord op al uw vragen        
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De Gezinsbond van Vossem (bij 
Tervuren) organiseert elk jaar 
heel wat activiteiten, waaronder 
tweedehandsbeurzen – na de 
zomer één voor winterkleding, op 
het einde van de winter is er een 
beurs voor zomerkleding.
Voorzitter Hilde Peeters: “Hier-
mee geven we gezinnen uit onze 
gemeente de kans om tegen 
schappelijke prijzen kwaliteits-
volle kleding te kopen. Tegelijk 
brengen de beurzen onze afdeling 
redelijk wat op. Met een deel van 
de winst steunen we telkens een 
project in het Zuiden en één in 
het Noorden. En recent hebben 
we besloten om het stukje winst 
dat we als spaargeld opzij zet-
ten, een meerwaarde te geven 
door Hefboomaandeelhouder te 
worden. Aandeelhouderschap 
biedt dezelfde voordelen als een 
gewoon spaarboekje: je hoeft 
geen instapkosten te betalen en 
je geld blijft altijd onmiddellijk 
beschikbaar. En het rendement is 
zeker niet mis: de afgelopen jaren 
was dat altijd 2%, zelfs tijdens de 
financiële crisis.”

Iedereen kan 
Hefboomaandeelhouder 
worden: verenigingen, 
organisaties, bedrijven, 
gezinnen en individuen.
U vindt alles over het 
Hefboomaandeel op 
onze website:

www.hefboom.be/
sparen_beleggen.

Of lees onze gratis 
folder – te bestellen via 
hefboom@hefboom.be  
of 02 205 17 20.

“Als Gezinsbond hebben we een 
belangrijke maatschappelijke op-
dracht. Met onze dienstverlening 
en uiteenlopende activiteiten vul-
len we die zo goed mogelijk in. En 

door ons spaargeld bij Hefboom 
te beleggen, doen we zelfs nog 
meer. Want we financieren als 
aandeelhouder tastbare projecten 
die kansen geven aan mensen 

De Gezinsbond Vossem is een van de vele 
lokale afdelingen van de Gezinsbond,  
de pluralistische organisatie die zich  
op verschillende manieren inzet voor  
alle (soorten) gezinnen in Vlaanderen  
en Brussel.

,	www.gezinsbond.be
,	gezinsbondvossem.be

die minder sterk staan in onze 
samenleving. De Gezinsbond Vos-
sem bouwt dus op verschillende 
fronten mee aan een leefbare en 
warme samenleving.”

“We willen ons 
spaargeld zinvol 

inzetten”



Er waait een aan-
genaam briesje 
door Limburg

Salon van  
het Testament
Hoe stelt u een testament op? Hoe zorgt u ervoor dat uw 
geld een zinvolle bestemming krijgt? Is het mogelijk om een 
goed doel op te nemen in uw testament? Op deze en nog veel 
meer vragen krijgt u een antwoord op het allereerste Salon 
van het Testament, dat plaatsvindt op donderdag 20 oktober 
in Brugge. U kunt er lezingen van notarissen en advocaten 
bijwonen en in een persoonlijk en discreet gesprek uw vragen 
voorleggen aan experts.

Wie in 2010 intekende op de 
aandelen van Limburg wind 
cvba, kreeg op de algemene 
vergadering van 27 mei het 
goede nieuws te horen dat zijn 
investering 4% had opgeleverd. 
Maar liefst 300 aandeelhouders 
woonden de allereerste alge-
mene vergadering bij. Ze kregen 
een verslag van het voorbije 
jaar en bekeken samen met de 
bestuurders interessante pistes 
voor de toekomst.  

Daar was onder andere de re-
alisatie van windturbineparken 
in Halen, Maaseik en Lommel. 
Zodra alle nodige voorwaarden 
vervuld zijn en ook de vergun-
ningen in orde zijn, kan Limburg 
wind cvba aandelen ter finan-
ciering van de parken vrijgeven. 
Verwacht wordt dat dit – voor 
minstens één van de projecten – 
het geval zal zijn in het laatste 
kwartaal van 2011. 

U wilt via Limburg wind cvba 
bijdragen tot een schoner milieu 
en projecten voor hernieuwbare 
energie financieel steunen? En 
u zegt niet nee tegen een mooi 
rendement? Dan is aandeelhou-

Hefboom is één van de goede doelen
Salon van het Testament is een initiatief van Testament.be. Deze 
organisatie verenigt een vijftigtal goede doelen die kunnen worden 
opgenomen in een duolegaat: een testament waarbij de succes-
sierechten volledig gedragen worden door een goed doel vermeld 
in het testament. De andere begunstigde, bijvoorbeeld een goede 
vriend of verre nicht, hoeft dus op de erfenis geen enkele belasting 
te betalen. Hefboom is één van de goede doelen waarop deze  
regeling van kracht is.

U kunt gratis naar het Salon van het Testament 
dankzij de toegangsbon (links onder) bij deze Aandeelhoudersbrief.

derschap van Limburg wind cvba 
beslist iets voor u.

,	Alle info via  
www.limburgwind.be. 

 U kunt op de hoogte blijven 
van alle nieuwe inschrij-
vingsperiodes door uw  
e-mailadres achter te laten 
via het menu ‘Inschrijven’. 

Een leefbare samenleving 
is sociaal, solidair én 
milieubewust. Daarom 
steunt Hefboom al lang 
‘groene’ initiatieven, 
zoals groenwerkbedrijven 
en producten van 
biovoeding. Sinds 
vorig jaar geven we dit 
engagement bijkomend 
vorm als partner en 
initiatiefnemer van 
Limburg wind cvba. We 
stellen onze knowhow 
op vlak van coöperatief 
ondernemen ter 
beschikking en verzorgen 
de communicatie met de 
aandeelhouders.

In deze Aandeelhoudersbrief zijn er alleen maar winnaars dankzij  
de vrijkaart voor het Salon van het Testament. In het voorjaarsnum-
mer moest je meedoen aan een wedstrijd om in de prijzen te vallen.  
Kurt De Belder uit Emblem heeft dat gedaan en mag nu op kosten 
van Hefboom zijn auto ecologisch verantwoord laten reinigen bij 
VDE Cleaning. 

De Aandeelhoudersbrief liever in uw mailbox? 

Geef ons een seintje via hefboom@hefboom.be.
Als u de Aandeelhouders brief liever niet meer ontvangt, 
kunt u ons dit laten weten via hefboom@hefboom.be  
of 02 205 17 20.

wedstRijd

20 oktober

De realisaties en plannen van 
Limburg wind cvba

Limburg wind cvba is een samenwerkingsverband tussen 
de Limburgse Reconversiemaatschappij, Nuhma (die 
de 44 Limburgse gemeenten verenigt), Hefboom en 
Aspiravi. Dat laatste bedrijf investeert in de projecten 
voor de productie van hernieuwbare energie, realiseert 
en exploiteert ze.

,	www.limburgwind.be

Salon van het Testament
Provinciaal Hof, Markt 2, 8000 Brugge

,	Meer info op www.testament.be of 0479 76 00 76 



Met uw geld…

Wachtlijsten
Voor normaalbegaafde volwassenen met autisme zijn er in Vlaanderen 
nauwelijks aangepaste voorzieningen. “Op het eerste gezicht lijkt er 
niet veel met ze aan de hand te zijn, hun noden springen niet meteen 
in het oog”, vertelt Pat Hamelrijck. Zij is directeur van De Okkernoot, 
dat tijdelijke en residentiële opvang biedt aan personen met autisme. 
“Toch hebben velen moeite om zich te handhaven in een job en is het 
voor hen allesbehalve evident om zelfstandig te wonen: hun sociale 
vaardigheden schieten tekort, ze hebben het moeilijk om vooruit te 
denken en te plannen, of zijn zo gevoelig voor prikkels dat ze gemak-
kelijk overstuur raken. De Okkernoot biedt nu al residentiële opvang 
voor deze doelgroep, maar onze capaciteit is op dit ogenblik nog erg 
beperkt, terwijl de nood erg groot is – op onze wachtlijst staan er 
gemiddeld een tachtigtal personen.”

Ondersteuning voor een zelfredzaam leven
Daarom besloot De Okkernoot al enkele jaren geleden om in Dender-
windeke, op vijf kilometer van thuisbasis Vollezele, een opvangproject 
op te starten met twintig eenpersoonsstudio’s, die het nodige comfort 
en voldoende privacy bieden voor een zelfredzaam leven. Tegelijk is er 
24 uursondersteuning, zoals in residentiële voorzieningen. Pat Hamel-
rijck: “Omdat het heel wat voeten in de aarde heeft gehad voor alle 
vergunningen en andere administratieve rompslomp geregeld waren, 
is de ruwbouw pas in augustus gestart. Als alles volgens plan verloopt, 

... kan De Okkernoot 
gepaste opvang geven 
aan personen met autisme

kunnen de eerste gasten begin 2013 in hun studio trekken. Het spreekt 
voor zich dat we zo’n groot nieuwbouwproject niet alleen met eigen 
middelen kunnen financieren. In onze zoektocht naar een interessant 
krediet, zijn we bij Hefboom uitgekomen, waar we tegen goede voor-
waarden kunnen lenen. Bij de behandeling van ons dossier is het me 
trouwens opgevallen dat Hefboom onze sector goed kent.” 

De Okkernoot
De Okkernoot, gelegen in het Pajottenland, bestaat sinds 1991 en is 
een van de weinige voorzieningen in Vlaanderen die zich uitsluitend 
richten tot personen met autisme.
De vzw biedt tijdelijke opvang aan kinderen, jongeren en volwas-
senen met autisme en autismespectrumstoornissen, ongeacht hun 
ontwikkelingsniveau. Het gaat om crisisopvang en opvang tijdens 
vakanties en weekends. Ook volwassenen die op zoek zijn naar een stek 
in afwachting van een definitieve woonvorm, zijn er welkom.
Voor een veertigtal volwassenen biedt De Okkernoot residentiële  
opvang, aanvankelijk enkel voor personen met een min of meer 
ernstige mentale handicap, maar sinds 2004 ook voor personen die 
normaalbegaafd zijn of licht mentaal gehandicapt zijn.
Voor personen met autisme die niet in de voorziening zelf verblijven, 
biedt De Okkernoot sinds kort ook ambulante dienstverlening.
In De Okkernoot is ook expliciet aandacht voor zinvolle dagbesteding, 
wat voor personen met autisme niet altijd voor de hand ligt. Er moet 
zowel voldoende structuur als variatie zijn en verder sluiten de activitei-
ten zoveel mogelijk aan bij ieders interesses en noden.

Het is mogelijk om De Okkernoot financieel te steunen via giften en 
sponsoring.

,	www.deokkernoot.be

Het gebrek aan voorzieningen voor normaalbegaafde 
volwassenen met autisme leidt meer dan eens tot 
schrijnende situaties. Sommige ouders – meestal de 
moeders – zien zich genoodzaakt om hun baan op te 
geven en zelf de zorg voor hun kind op zich te nemen. 
Het gebeurt ook dat personen in een psychiatrische 
voorziening terechtkomen, waar de hulpverlening niet 
is aangepast aan hun noden. Het verblijf doet dan soms 
ook meer kwaad dan goed.

colofon
De Aandeelhoudersbrief wordt 

uitgegeven door Hefboom 

cvba – Vooruitgangstraat 333/5, 

1030 Brussel – 02 205 17 20 – 

hefboom@hefboom.be.
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