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Op 21 mei vindt de
algemene vergadering
plaats!

vzw KetaKeti kiest voor
Hefboomaandelen!
Keta is Nepalees voor jongen, Keti betekent meisje. Samengevoegd,
KetaKeti, is het de naam van een onderwijsproject in een afgelegen
gebied ten noorden van de Nepalese hoofdstad Kathmandu.

“Tijdens een trekking, nu 12 jaar gele
den, leerde ik Purna Gautam kennen, een
onderwijzer die de jongeren uit de streek
een degelijke vorming wou geven, maar
de middelen daarvoor niet had: hij was
de enige onderwijzer in de regio en
moest bovendien lesgeven in openlucht”, vertelt Hilde Kuypers.
Het verhaal en de gedrevenheid van de
man grepen haar zozeer aan dat ze terug
in België samen met enkele anderen een
structureel onderwijsproject startte. Mét
resultaat: intussen is de school ondergebracht in een degelijk gebouw en
geven er 12 leerkrachten les aan zo’n
230 leerlingen.
“We ontvangen giften van organisaties
en particulieren en organiseren regelmatig
benefietacties. Zo halen we voldoende

geld bijeen om de school maandelijks
een vast bedrag door te storten. In de
loop der jaren hebben we zelfs een
spaarpotje kunnen aanleggen. Dat
willen we zo goed mogelijk beheren.
Uiteindelijk is het ons eigen geld niet,
maar van mensen die het te goeder trouw
aan de vzw hebben geschonken.Vandaar
de keuze voor een veilig spaarproduct.
We willen ook zicht houden op de manier
waarop Hefboom het kapitaal van zijn
spaarders inzet – dat kan via de algemene
vergadering en deze Aandeelhoudersbrief.
En natuurlijk vinden we het belangrijk
dat Hefboom met ons geld projecten
voor kansengroepen financiert. Door
te sparen kan de vzw KetaKeti haar
maatschappelijk engagement dus nog
sterker vormgeven.”

,,
www.ketaketi.be

Meer weten over het Hefboomaandeel?
www.hefboom.be/sparen_beleggen
Of bestel onze gratis folder via hefboom@hefboom.be
of via 02 205 17 20.

3 Algemene vergadering
op 21 mei 2011
In april ontvangt u een officiële uitnodiging
voor de algemene vergadering. Deze uitno
diging, die wettelijk verplicht is, gaat naar
alle aandeelhouders – naar de ‘grote’, de
‘kleine’, naar particulieren en organisaties.
U komt naar de algemene vergadering?
Fijn. Stuur in dat geval de antwoordstrook
op die u bij de uitnodiging vindt. Enkele
weken later ontvangt u de documenten
die op de vergadering worden besproken.
Dat zijn onder meer de rekeningen, het be
stuursverslag en de beleidsopties voor 2011.
Op 21 mei wordt u dan in Brussel verwacht
voor de vergadering zelf.

De algemene vergadering ...
... informeert u als aandeelhouder over de realisaties van
Hefboom en over onze plannen
... is het moment waarop u heldere informatie krijgt over
de financiële situatie
... geeft u de kans om uw stem te laten horen: u stemt er
onder meer over de toekenning van het dividend en
over de jaarrekening
... is een goede gelegenheid om andere aandeelhouders
te ontmoeten, want na het officiële gedeelte is er nog
ruimte voor een praatje en kennismaking.

De Solidaire Lening

Over Steve en
zijn ecologisch
carwashsysteem

De Solidaire Lening is
een microkrediet voor
kandidaat-ondernemers
die een levensvatbaar
plan hebben, maar voor
de financiering ervan niet
bij een reguliere bank
terechtkunnen. Het krediet
loopt maximaal 4 jaar. De
eerste 24 maanden wordt
de kredietnemer gecoacht.
, www.hefboom.be/
microkredieten

Over wasstraten en andere
carwashsystemen hoeft u Steve
Van Der Eyken niets meer te leren:
hij zit al meer dan 18 jaar in het
vak. Vorig jaar kwam hij een
nieuwe machine op het spoor die
in alle opzichten vernieuwend is:
het waterverbruik ligt heel laag
(6 liter tegenover 338 liter bij een
klassieke wasstraat), er zijn geen
milieubelastende zuren nodig en
de auto is bovendien nog schoner.
Hij was er zeker van dat hij met
deze milieuvriendelijke machine
zijn zaak verder zou kunnen uit
bouwen en ging op zoek naar een
krediet voor de aankoop ervan.
Bij zijn huisbankier bleek hij niet
terecht te kunnen. Nog maar kort
tevoren was hij er een hypothe

caire lening aangegaan en de
bank vreesde dat hij de bijko
mende afbetalingslast voor de
machine niet zou kunnen dragen.
Steve: “Vreemd genoeg werd
mij gezegd dat ik wél een krediet
kon krijgen voor een substantieel
hoger bedrag. Dat deed me
vermoeden dat ze eigenlijk niet in
mijn project geloofden.” Ook bij
andere banken kreeg Steve nul op
het rekest.
Hij bleef niet bij de pakken zitten
en ging op zoek naar alternatieve
financiering. Zo kwam hij bij de
Solidaire Lening van Hefboom
terecht. “De Hefboomconsulent
vond dat ik een sterk plan had en
heeft mijn dossier voorgelegd aan
het kredietcomité, dat instemde

met een microkrediet.”
In oktober 2010 kon Steve dan
eindelijk van start gaan met zijn
ecologische carwash. De zaken
draaien heel goed en het lukt
Steve probleemloos om elke
maand zijn lening af te betalen.
“De aflossingen liggen vrij laag.
Bovendien ben je de eerste drie
maanden – wanneer je financieel
nog wat krapper zit – vrijgesteld
van afbetalingen.”
Net zoals de andere krediet
nemers krijgt Steve de eerste
24 maanden coaching, wat de
slaagkansen van zijn project nog
doet toenemen.

,,
www.vde-cleaning.be
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In de laatste Aandeel
houdersbrief van 2010
gaven we drie Solidariteits
agenda’s weg.
De winnaars zijn Lieven
Loncke (Sint-Gillis-Waas),
de familie VannesteVuylsteke (Ichtegem) en
Luc Adriaensen (Mortsel).

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.

Eén aandeelhouder kan
op kosten van Hefboom
zijn auto door Steve
laten stoomreinigen.
Zowel buiten- als binnenkant van uw voertuig worden ecologisch
verantwoord gereinigd. Steves carwash is in Brecht gelegen. Maar
hij komt gratis bij u aan huis als u in de provincie Antwerpen woont.
Meedoen kan door uw naam, adres, telefoonnummer door te
mailen naar hefboom@hefboom.be. Of bel naar 02 205 17 20.
De wedstrijd wordt afgesloten op 16 maart.
De winnaar ontvangt persoonlijk bericht.

Met uw geld…

... geeft u lokale diensten
centra meer slagkracht
Het Anker en Forum zijn twee lokale dienstencentra (LDC) in
hartje Brussel, die een tijdje geleden beslisten om de krachten
te bundelen en gezamenlijk activiteiten aan te bieden. Tegelijk
groeide het plan om ook in Vorst een centrum te openen. “Voor
de realisatie van dit nieuwe LDC moesten we een lening aan
gaan, waarvoor we met Hefboom in zee gegaan zijn”, vertelt
Bart Vanderstraeten, coördinator van Het Anker.
Brutopia
“Het nieuwe lokale dienstencentrum komt in Vorst, dat nu nog geen
centrum heeft. We haken in op Brutopia, een ecologisch cohousing
project, dat tegelijkertijd ruimte biedt aan andere activiteiten – winkels
en kinderopvang bijvoorbeeld. Brutopia mag dan al een initiatief van
middenklassers zijn, toch is ons centrum er op zijn plaats. Want het
project is gesitueerd in een oorspronkelijk welvarende buurt waar in
de loop der jaren eenzaamheid en armoede geleidelijk binnengeslopen
zijn. Bovendien zullen we de Brutopia-bewoners betrekken in onze
werking, onder meer via vrijwilligerswerk. Op die manier versterken
we nog meer het sociale weefsel in de buurt en brengen we mensen
samen die anders niet met elkaar in contact komen.”

Subsidies
“In Vlaanderen biedt de lokale overheid vaak substantiële steun aan
LDC’s. Via goedkope huisvesting bijvoorbeeld of door gemeente
personeel ter beschikking te stellen. In Brussel is de situatie anders:
daar gaat het vooral over kleinschalige vzw’s die zijn uitgegroeid
tot organisaties die aanspraak konden maken op een LDC-statuut.
Voor onze werking kunnen we dus niet in dezelfde mate rekenen op
gemeentelijke ondersteuning, maar zijn we volledig afhankelijk van
subsidies. Natuurlijk verwerven we ook zelf middelen, maar in onze
sector is het niet eenvoudig om veel winst te maken. Voor ons project
in Vorst hebben we dus externe financiering nodig, die Hefboom ons
geeft in de vorm van een interessant krediet.”
> De bouw van Brutopia start in juni. In 2013 zal het project klaar zijn
en kan het nieuwe lokale dienstencentrum er zijn intrek nemen.
Via de Koning Boudewijnstichting is het mogelijk om het project
bijkomend te steunen: rekeningnummer 000-0000004-04 (met
vermelding L82102 Het Anker).

Een lokaal
dienstencentrum (LDC)
kort uitgelegd
In een LDC kunnen buurtbewoners minstens 32 uur
per week binnenlopen met al hun vragen en
problemen. Ze vinden er niet alleen een luisterend
oor: Het Anker en Forum bijvoorbeeld geven
daklozen ’s ochtends de kans om voor e 1 een
douche te nemen. Ze kunnen er ook een kop koffie
krijgen en hun was (laten) doen. ’s Middags schuiven
de senioren uit de buurt aan voor een goedkope
maar degelijke maaltijd. Na de middag zijn er
diverse activiteiten geprogrammeerd. Er worden
onder andere stadswandelingen georganiseerd,
er zijn turnlessen en taalcursussen en momenteel
loopt er een theaterproject voor senioren en
daklozen. Alle activiteiten van de LDC’s dienen één
doel: buurtbewoners die nood hebben aan zorg,
doeltreffend en met een warm hart ondersteunen.
, Algemene info over LDC’s: www.dienstencentra.org
, De Brusselse LDC’s aan u voorgesteld: www.ldcbrussel.be

