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In dit nummer:

Dit is een nieuwsbrief 
speciaal voor alle 

aandeelhouders van 
Hefboom

aandeelhoudersbrief
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 Oxfam Wereldwinkel Brugge breidt uit

 Hefboom wordt 25 jaar en wil ook u daarvoor 
bedanken!

 Wedstrijd  
Mis in 2011 geen enkele afspraak.  
Hefboom geeft 3 Solidariteitsagenda’s weg!

Hefboom 
wenst al zijn 
aandeel
houders 
een gezond 
en gelukkig 
2011! 



“Via mijn broer heb ik Hefboom 
leren kennen. Allang speelde ik 
met de gedachte om aandeel
houder te worden. Maar om 
de een of andere reden kwam 
het er nooit van. Toen brak de 
krediet crisis uit en vond ik het 
belangrijker dan ooit om te kiezen 
voor ethisch beleggen. Begin dit 
jaar heb ik dan eindelijk de stap 
gezet.”

“Ik vind het belangrijk dat de 
kloof tussen arm en rijk wordt 
weggewerkt. Het kan toch niet 
dat je rijker wordt alleen maar 
omdat je nu al veel bezit. En 
omgekeerd maakt armoede nog 
armer. De projecten die Hefboom 
ondersteunt, bouwen aan een 
rechtvaardiger samenleving en 
zorgen ervoor dat ook mensen 
die het minder goed hebben, alle 
kansen krijgen om iets van hun 
leven te maken. Het microkrediet 

vind ik bijvoorbeeld een schit
terend systeem om mensen met 
sterke ideeën maar zonder vol
doende eigen middelen vooruit 
te helpen.”

“Hefboom is er voor organisa
ties en projecten in Vlaanderen 
en Brussel. Ook dat was voor 
mij een reden om aandeelhou
der te worden, want armoede 
en sociale ongelijkheid bestaan 
jammer genoeg ook in ons 
eigen land, ze nemen zelfs nog 
toe.”

“Zelf ben ik als eutonie
peda goge erg begaan met 
het welzijn van de mens. Ik 
probeer mensen te leren zorg 
dragen voor zichzelf. Precies 
diezelfde filosofie ontdek ik bij 
Hefboom: mensen met minder 
kansen worden gesteund én 
gedynamiseerd.”
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Aandeelhouder aan het woord

Begin 2010 werd renild Van den plas aandeelhouder van 
Hefboom. renild (die haar voornaam steevast met kleine letter 
schrijft) legt uit waarom ze die stap gezet heeft.

grote weekagenda  
rood

kleine weekagenda  
rood luxe

grote dagagenda 
zwart

Hefboom doet drie 
Solidariteitsagenda’s 
cadeau!
Nog even en 2010 is verleden tijd. Wellicht zit u al boordevol plannen voor het nieuwe jaar. 
Hefboom geeft drie aandeelhouders de kans om al deze plannen te noteren in een handige 
Solidariteitsagenda.

Wilt u er één van? 
Mail dan uw naam, adres, telefoonnummer en de agenda van uw keuze door (hefboom@hefboom.be). 
Of bel naar 02 205 17 20. 
Meedoen kan tot 16 december. Als u bij de winnaars bent, ontvangt u persoonlijk bericht.

Bij de vorige wedstrijd werden 
vier drinkschalen voor vogels 
uitgedeeld. Ze hangen nu in 
de tuin van Justin Daerden 
(Boortmeerbeek), de familie 
Van AckerBossuyt (KesselLo), 
Lydia De Wolf (Antwerpen) en 
Luc Van Hoorde (Ename).

Hefboom wenst u een 

aangenaam jaareinde en 

een frisse en geslaagde 

start van 2011.



p We verruimen onze focus verder 
naar de sector van de social profit. 
De voorbije jaren konden al heel wat 
van deze organisaties bij Hefboom 
terecht. In de Aandeelhoudersbrief nr. 3 
stelden we enkele verenigingen voor die 
actief zijn rond welzijn, armoede, gelijke 
kansen, NoordZuidwerking, enzovoort. 
Maar nu willen we onze diensten nog 
explicieter ten dienste stellen van de 
sector. Zeker nu de behoefte groeit aan 
adequate ondersteuning naar aanlei
ding van diverse uitdagingen waarmee 
heel wat organisaties te maken krijgen. 
(Denken we hierbij bijvoorbeeld aan 
de wachtlijsten die niet weggewerkt 
raken of de soms moeilijke toegang tot 
bepaalde diensten.) Het is Hefboom 
ernst met de sociale samenleving, en 
daarom vinden we het logisch dat we 
onze knowhow ook volop inzetten voor 
de social profit. Door onze jarenlange 
ervaring zijn we ondertussen trouwens 
goed uitgerust om àlle organisaties met 
een maatschappelijke doelstelling (en 
dus niet alleen de sociale economie) 
gedegen en gericht te ondersteunen.

Hefboom 25 jaar!

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.

H
e

fb
o

o
m

 25 ja
a

R

In het septembernummer 
kondigden we het al aan: dit 
najaar is Hefboom 25 jaar 
geworden. Dit moeten we 
natuurlijk vieren. En we gaan 
voort op hetzelfde elan. We 
blijven vol enthousiasme en 
met veel professionele inzet 
werken aan een rechtvaardige 
samenleving.

Wat we nu al doen – de sociale 
economie vakkundig ondersteunen 
met financiering en advies – zetten 
we voort, en daarbij streven we 
voortdurend naar verbetering. 
Ook met onze activiteiten op het 
vlak van microfinanciering gaan we 
door.

Maar met de pioniersgeest die 
ons zo eigen is, kunnen we het 
natuurlijk niet laten ook nieuwe 
wegen in te slaan.

, Meer informatie via www.limburgwind.be.

Dat Hefboom ondertussen al  
25 jaar is, is ook uw verdienste. 
Want zonder uw steun is Hefboom niet mogelijk.  

Daarom willen we u nog eens extra bedanken 
p omdat u aandeelhouder bent
p omdat uw bijdrage steun mogelijk maakt aan organisaties en projecten met 

een maatschappelijke doelstelling
p omdat u concreet en tastbaar meebouwt aan een samenleving waar er plaats 

is voor iedereen 
p omdat u financieel rendement koppelt aan maatschappelijk rendement.

Wilt u geld bijstorten?
Dat kan in schijven van € 50. U betaalt geen instapkosten en kunt uw geld elk 
moment zonder verlies weer opvragen.
Meer uitleg via www.hefboom.be/particulieren_aandeel.

Wist u dat ook organisaties, 
bedrijven en overheden 
aandeelhouder kunnen 
worden? Alle info via 
www.hefboom.be/sparen_
beleggen_organisaties of  
bel naar 02 205 17 20.

p Een leefbare samenleving is ook groen. 
Hefboom heeft daarom in 2010 samen 
met de Limburgse Reconversiemaat
schappij, de Limburgse gemeenten en 
Aspiravi zijn schouders gezet onder 
Limburg wind cvba. Bij deze coöpera
tieve kunnen Limburgers sinds juni aan
delen in windmolenparken kopen. Deze 
onomwonden keuze voor een groen 
project ligt in de lijn van eerdere acti
viteiten: de afgelopen jaren gaven we 
ook al financiering aan talrijke milieu
gerichte organisaties (zoals producenten 
van biovoeding, groenwerkbedrijven en 
verenigingen voor natuur en land
schapsbeheer). En we participeerden 
ook al in windmolenprojecten in Gistel 
en Lommel.

 Limburg wind cvba is niet alleen 
groen, het is ook een coöperatieve 
organisatie: groene energie is in dit 
project geen initiatief van een abstracte 
instantie, maar van gewone mensen die 
hun bekommernis voor het milieu willen 
omzetten in een concrete actie.

colofon
De Aandeelhoudersbrief wordt 

uitgegeven door Hefboom 

cvba – Vooruitgangstraat 333/5, 

1030 Brussel – 02 205 17 20 – 

hefboom@hefboom.be.

Verantwoordelijke uitgever:  

Dirk Dalle, Vooruitgang-

straat 333/5, 1030 Brussel.
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Met uw geld…

Op de binnenpagina staat het 
al te lezen: Hefboom is er voor 
opleidings- en tewerkstel-
lingsinitiatieven in de sociale 
economie, maar geeft ook 
steun aan andere projecten 
met een maatschappelijke 
doelstelling. Oxfam Wereld-
winkel Brugge is er één van. 
De organisatie speelde al lang 
met het idee om een cash-and-
carry te openen waar zowel 
particulieren als verenigingen 
en bedrijven terechtkunnen. 
Een tijdje geleden kwam er 
een geschikt pand beschikbaar 
en Oxfam Wereldwinkel ging 
op zoek naar een lening voor 
de aankoop ervan. Bestuurder 
Jan Moreeuw licht toe.

... ondersteunt u Oxfam Wereld winkel 
Brugge en stimuleert u dus eerlijke handel over de continenten heen 

Al bijna 40 jaar actief
“We bestaan ondertussen al bijna 
40 jaar en zijn op heel wat fronten 
actief. Natuurlijk zijn er onze 
winkels, maar daarnaast hebben 
we een educatief aanbod voor 
scholen, verenigingen en bedrij
ven. Samen met andere Noord

Zuidorganisaties zetten we onze 
schouders ook onder initiatieven 
als Feest In’t Park, het mondiale 
feest met optredens, markt, work
shops en dans uit alle wereldde
len, en Cinema Novo, het festival 
dat tien dagen lang films brengt 
uit Afrika, Azië en ZuidAmerika.”

Een cash-and-carry
“Eerlijke handel zit in de lift. Het 
grootverbruik met afnemers als 
overheden, scholen, bedrijven en 
horecazaken stijgt, maar ook de 
verkoop aan particulieren doet 
het goed. Daarom gingen we 
op zoek naar een pand voor een 
cashandcarryzaak. Dat hebben 
we gevonden op de Diksmuide 
Heirweg. We zagen meteen dat 
het gebouw nog andere moge
lijkheden biedt: we kunnen er het 
magazijn in onder brengen, er 
is ook plek voor ons educatieve 
aanbod en er is zelfs opslagruimte 
voor NoordZuidorganisaties die 
zelf te klein behuisd zijn en niet 
direct weg weten met bijvoor
beeld hun campagnemateriaal.”

Op zoek naar financiering
“Voor de financiering hebben we 
op verschillende fronten gewerkt. 
Een deel van het geld is bijeenge
bracht door sympathisanten via 
giften of leningen. Daarnaast heb
ben we twee solidaire financiers 

in de arm genomen: Netwerk Ren
tevrij en Hefboom. Natuurlijk zoch
ten we naar een voordelige lening, 
maar minstens even belangrijk was 
het profiel van de kredietgever. 
Hefboom is een integere organisa
tie die helder communiceert over 
haar activiteiten en investeringen.”

Ethisch ondernemen
“Als organisatie met een maat
schappelijke doelstelling is het 
evident dat we op alle domeinen 
ethisch ondernemen. Vandaar dus 
onze keuze om met een financier 
als Hefboom in zee te gaan. Ook 
op het vlak van personeelsbeleid 
trekken we die lijn door. Als dat 
kan, nemen we personen aan die 
langdurig werkloos zijn en die 
via tewerkstelling bij ons weer in 
orde raken met de sociale zeker
heid en kunnen doorgroeien naar 
een reguliere baan. Een vorige 
werknemer die in dat geval was, 
hebben we bovendien ook de kans 
gegeven lessen Nederlands en 
computer te volgen.”  

p De opening van de cashandcarry van Oxfam 

Wereldwinkel Brugge is gepland voor april 2011. 

 Het adres: 

 Diksmuide Heirweg 102, BruggeSintAndries.

, www.oxfambrugge.be

“Hefboom is een in

tegere organisatie die 

helder communiceert”


