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Natuurpunt is aandeelhouder geworden!
Wedstrijd
Een hart voor vogels?
Doe mee aan onze wedstrijd en win
een keramische drinkschaal!

brief
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Dit is een nieuwsbrief
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aandeelhouders van
Hefboom
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Levanto geeft ruimte
aan mensen
met minder kansen

Natuurpunt is sinds kort Hefboomaandeelhouder

Onze Hefboomaandelen kunnen
de grootbanken inspireren
Niet alleen particulieren en gezinnen worden aandeelhouder.
Ook organisaties hebben goede redenen om bij Hefboom te
sparen. Zo blijkt uit de uitleg
van Willy Ibens, algemeen
directeur van Natuurpunt. De
natuurbeschermingsorganisatie heeft onlangs beslist om
Hefboomaandelen te kopen.

“Hefboom is voor ons een goede bekende. We hebben al verschillende keren samengewerkt.
Op dit eigenste ogenblik voert
Hefboom een adviesopdracht
voor ons uit. En eerder hebben
we enkele investeringskredieten
gekregen om machines en lichte
vrachtauto’s aan te kopen voor
Natuur- en Landschapszorg. Dat is
een deelorganisatie van Natuurpunt die een honderdtal natuur
arbeiders opleidt en tewerkstelt.

wedstrijd

Al die contacten zijn heel positief
verlopen. Toen we dus onlangs
beslisten om het geld dat we
niet onmiddellijk nodig hebben,
te beleggen, was de keuze snel
gemaakt: het zouden aandelen bij

Hefboom worden. Ook al omdat
sparen bij Hefboom past in ons
financiële beleid: geen grote risico’s, het geld is altijd beschikbaar en ons kapitaal wordt
gegarandeerd gebruikt voor
ethische en maatschappelijk
verantwoorde doelstellingen.

streven allebei naar een sociale en
duurzame samenleving. Hefboom
door de sociale en duurzame economie te ondersteunen, wij door
de natuur voor iedereen toegankelijk te maken en door vrijwilligers
de kans te geven zich te engageren voor het algemeen belang.

We denken dat we met onze
aandelen ook grootbanken
kunnen inspireren. Als zij vernaar een sociale en
nemen dat hun klanten ethische
duurzame samenleving beleggingen verkiezen boven een
hoog rendement, zullen ze het
eigen beleid daar meer en meer
op afstemmen. Reken dus maar
Nog een andere motivatie om
dat Natuurpunt zijn eigen huis
aandeelhouder te worden:
bankier vertelt dat we bij Hefboom
Natuurpunt en Hefboom hebben heel wat gemeen. Want we sparen.”

We streven allebei

Hefboom geeft vier
drinkschalen voor
vogels weg

Het motto van Natuurpunt
luidt: ‘Natuur voor
iedereen!’

Meespelen is eenvoudig: geef uw naam en adres door
aan Hefboom (via hefboom@hefboom.be of 02 205 17 20).
Meedoen kan tot 20 september.

De organisatie realiseert dit op verschillende manieren: ze koopt
natuurgebieden aan en beheert ze, biedt vorming aan (zowel voor
het brede publiek als voor specialisten), organiseert wandelingen,
fietstochten en voordrachten, en stelt een honderdtal langdurig
werklozen tewerk als natuurarbeider.
De motor van Natuurpunt zijn de duizenden vrijwilligers die zich
inzetten in de diverse afdelingen en werkgroepen.

De winnaars ontvangen persoonlijk bericht.
De drinkschaal wordt bezorgd via de post.

De drinkschaal:
belangrijk voor vogels,
leuk voor u
Vogels zijn tuk op water. Ze drinken het niet alleen, maar gebruiken
het ook om in te baden. Een bad op tijd en stond is belangrijk om
het verenkleed weer in topconditie te brengen.
Een drinkschaal is ook leuk voor u: de vogels – vooral spreeuwen en
mussen – komen er gegarandeerd op af en u krijgt zo de kans om
hun gedrag en gestoei van dichtbij te bestuderen.

Zo ziet de drinkschaal eruit:
p Geglazuurde keramiek
p Buitenkant: bruin-aubergine – binnenkant: groen
p Geleverd met fraaie ophangketting
p Ø 26 cm – kan tot ongeveer 0,8 l bevatten

p www.natuurpunt.be

In het vorige nummer
konden twee lezers
een aankoopbon
van het Ateljee Gent
winnen. De bonnen
van elk e 20 zijn
gegaan naar Etienne
Van Nieuwenhuyze
uit Gentbrugge en
Jozef Van Couteren
uit Kontich.

Hefboom steunen kan ook
via de VDK-Solidariteitsspaarrekening
Hefboom en VDK spaarbank
werken al jaren samen via de
Solidariteitsspaarrekening.
Het kapitaal van deze spaarrekening wordt integraal ingezet
voor bedrijven en projecten die
voldoen aan strenge criteria
inzake ethisch, ecologisch en
sociaal beleid. Deze zijn door
VDK samen met Hefboom contractueel vastgelegd. Op basis
van jaarlijkse controles bevestigt
het onafhankelijke adviesbureau
Forum Ethibel dat deze normen
door de bank effectief worden
nageleefd. Forum Ethibel levert
daartoe elk jaar opnieuw een officieel certificaat af.

Minstens 5% van het totaalkapitaal van de Solidariteitsspaarrekeningen belegt VDK
in Hefboomaandelen (met een
maximum van € 125.000).
Daar komt nog bij dat VDK uit
eigen middelen een commissie
betaalt aan Hefboom. Dit geld
dient ter ondersteuning van de
Hefboomwerking. Het gaat over
0,50% van het volledige kapitaal
van alle Solidariteitsspaarrekeningen samen.
Op de Solidariteitsspaarrekening
krijgt de spaarder een faire basisinterest plus getrouwheidspremie.
De voorwaarden zijn trouwens
identiek met die van het klassieke
spaarboekje. Wie dat wenst,
kan de interest helemaal
of gedeeltelijk omzetten in
Hefboomaandelen.

Frank Bruggeman,
onderdirecteur bij VDK spaarbank
“We merken dat steeds meer mensen heel bewust
omgaan met hun spaarcenten. Ze willen weten wat
de bank ermee doet en ze willen de garantie dat hun
geld niet belegd wordt in wapenproducenten of in
bedrijven die het niet te nauw nemen met het milieu
of de mensenrechten. Voor die bewuste spaarders
biedt de Solidariteitsspaarrekening een perfect
alternatief, waarmee ze financieel en maatschappelijk
rendement kunnen combineren.”

p Meer info via www.vdk.be.
Meer weten over het Hefboomaandeel?
Instappen, bijstorten, uitstappen, rendement, roerende
voorheffing, ... u leest u er alles over in een overzichte
lijke folder. Bestel hem gratis via hefboom@hefboom.be
of op 02 205 17 20. We hebben voor u alle informatie
ook online gezet (www.hefboom.be).

Opgepikt door de pers: vraag
naar microkredieten stijgt
Hefboom biedt al enkele jaren de Solidaire Lening aan. Dat
is een voordelig microkrediet bestemd voor onvermogende
kandidaat-ondernemers die een sterk project hebben, maar voor
de financiering ervan niet bij gewone banken terechtkunnen.
Dankzij de Solidaire Lening krijgen ze de kans om hun plannen
te realiseren én om zo hun eigen leven en toekomst in handen
te nemen. Hefboom stelt vast dat de vraag naar microkredieten de laatste tijd sterk gestegen is. Deze trend hebben ook de
media opgepikt. Niet alleen vtm en VRT besteedden er aandacht
aan, ook de gedrukte pers (waaronder De Standaard en De
Tijd) brachten verslag uit. Nieuwsfragmenten en artikels vindt u
terug via www.hefboom.be/microkredieten.

Hefboom viert vanaf dit najaar zijn 25e verjaardag! Behaaglijk
achteroverleunen en met een voldane glimlach herinneringen
ophalen aan ‘die goeie ouwe tijd’: daar passen we voor.
We blijven ons liever enthousiast inzetten voor een betere samenleving. Dat doen we met dezelfde pioniersmentaliteit waarmee
we een kwarteeuw geleden al opvielen. Vernieuwende projecten,
initiatieven die inspelen op recente maatschappelijke evoluties, en
versterking van bestaande acties: dat mag u van ons verwachten.
We houden u op de hoogte via de Aandeelhoudersbrief en
www.hefboom.be.

De Aandeelhoudersbrief liever in uw mailbox?
Geef ons een seintje via hefboom@hefboom.be.
Als u de Aandeelhoudersbrief liever niet meer ontvangt,
kunt u ons dit laten weten via hefboom@hefboom.be
of 02 205 17 20.

Hefboom 25 jaar

Hefboom
25 jaar!

Met uw geld…
... geeft Levanto ruimte aan
mensen met minder kansen
Levanto is een sociaal bedrijf
uit Antwerpen dat diverse
opleidings- en tewerkstellingsprojecten heeft lopen voor
mensen met minder kansen.
Onlangs heeft de organisatie
een groot pand aangekocht
in Deurne, waar ze al haar
activiteiten wil centraliseren.
Adjunct-directeur Hans Van
Hoeydonck vertelt er u meer
over.

“Onze activiteiten zitten nu
verspreid over diverse panden in
de stad. Die huren we allemaal,
maar binnenkort vervallen enkele
huurcontracten. Tijd dus om uit
te kijken naar nieuwe locaties.
We vonden dit de ideale gelegenheid om eindelijk een eigen
stek te verwerven en zo onze
organisatie fundamenteel te
versterken. Tegelijk willen we de
verschillende activiteiten zo veel
mogelijk samenbrengen. Om de
efficiëntie van onze organisatie te
verhogen – als de verschillende afdelingen overleggen bijvoorbeeld,
vallen de verplaatsingen weg.
Maar activiteiten op één plaats
aanbieden is ook interessant voor
onze doelgroepmedewerkers,
die kunnen profiteren van een
verbeterde dienstverlening: één
gezamenlijk onthaal, de begelei-

Levanto creëert de nodige ruimte opdat mensen met minder
kansen hun werk-, woon- en leefsituatie zelf in handen mogen, willen en kunnen nemen.
Zo luidt de missie van Levanto, de sociale onderneming uit Antwerpen die in heel diverse sectoren mensen opleidt, tewerkstelt en naar
werk begeleidt.
Er zijn twee sociale werkplaatsen, met samen ongeveer 80 werknemers – overwegend personen voor wie de afstand tot de reguliere
arbeidsmarkt vrij groot is.
In de werkervaringsprojecten krijgen werkzoekenden die op termijn kunnen worden ingeschakeld in reguliere bedrijven, de kans om
gedurende één jaar een vak te leren en relevante werkervaring op te
doen. Op jaarbasis bereikt Levanto hiermee een 250-tal mensen.
Levanto biedt ook intensieve opleidingen aan van 4 à 5 maanden,
die toegang geven tot een knelpuntberoep. Het gaat jaarlijks om
zo’n 160 cursisten. Levanto doet ook nog voor meer dan 1850 mensen per jaar trajectbegeleiding.
In deze sectoren is Levanto actief:
p zorg en schoonmaak (met onder meer een opleiding tot logistiek
assistent in ziekenhuizen)
p logistiek (onder meer werkervaringsproject matroos)
p bouw en milieu (onder meer patrimoniumzorg en beeldenpoets
in het Middelheimpark).

p Ontdek Levanto ook via www.levanto.be.
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dings- en bemiddelingsmethoden
die beter op elkaar afgestemd
kunnen worden, en natuurlijk de
grote diversiteit aan opleidingen
en werkervaringsplaatsen op één
enkele locatie.

Een interessante
rentevoet én haalbare
waarborgen
“Om een eigen pand te kunnen kopen, moesten we op zoek
gaan naar een lening. Toen we de
kredietmarkt verkenden, werd al
gauw duidelijk dat Hefboom ons
de scherpste voorwaarden kon
aanbieden: een interessante rentevoet én haalbare waarborgen. De
keuze was dus snel gemaakt. Toch
hebben we ook onze huisbankier,

Dexia Social Profit, aangesproken
voor een krediet. Want het maximumbedrag dat we bij Hefboom
konden ontlenen, e 800.000,
volstond niet, temeer omdat we
ook geld nodig hebben voor belangrijke verbouwingen. Gelukkig
was de bank bereid om ons het
resterende bedrag te lenen. Het
feit dat we al bij Hefboom een
krediet hadden verkregen en het
risico dus gespreid wordt, was een
sterke troef.”
“Zoals de zaken er nu voor staan,
kunnen we eind 2011 intrekken
in het nieuwe pand. Op enkele
afdelingen na, zoals zorg, schoonmaak en de Energiesnoeiers, die
op hun huidige locatie blijven,
verhuist heel Levanto. Een mooi
vooruitzicht.”

