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HET ENGAGEMENT VAN FUNDS FOR GOOD

Een onderneming die uniek is in zijn soort.

Het succes van een nieuw idee spruit vaak voort uit een behoorlijk wild idee ontstaan 
in de geest van een of enkele ondernemers en uit hun beslissing om dit idee gestalte 
te geven. 

Bewust van de vele valkuilen van de huidige kapitalistische wereld, van geopolitieke 
belangen die het oplossen van ondraaglijke humanitaire vraagstukken moeilijk en zelfs 
onmogelijk maken, evenals van de weinig doeltreffende pogingen via verordeningen 
op overheidsniveau om, vaak te laat, te reageren op destructieve spiralen die moeilijk 
te stoppen zijn, namen Nicolas Crochet, Patrick Somerhausen en Marc Verhaeren de 
beslissing om een onderneming op te richten die aangepast is aan het huidige kapi-
talistische systeem, maar gestoeld op het concept van het «bewuste kapitalisme». 

Het unieke van Funds For Good: een privé-maatschappij die, indien ze winst maakt, 
de helft daarvan schenkt aan maatschappelijke projecten. Indien geen winst wordt 
gemaakt, schenkt het bedrijf minimum 10% van zijn omzet. Teneinde het succes van 
een onderneming te verzekeren, is het belangrijk dat deze onderneming aangepast is 
aan de economische context waarin die evolueert. Wat is er dan gezonder dan een 
bedrijf oprichten dat op rationele wijze werkt, erop gericht om de beste producten 
van de markt aan de beste prijzen voor te stellen, aangepast aan een welbepaald 
cliënteel, en tegelijk de kosten te beperken om winst te boeken? En als er winst wordt 
geboekt: in plaats van een klein aantal aandeelhouders te verrijken, zal de helft van 
deze winst dienen om maatschappelijke projecten te financieren, ten bate van zoveel 
mogelijk mensen. 

De activiteit van Funds For Good bestaat erin om spaarproducten en performante 
beleggingen aan de klanten voor te stellen die continu aan de marktcondities worden 
aangepast. Het beheer van deze producten wordt toevertrouwd aan professionele 
mensen op gebied van het beheer van activa, partners van Funds For Good. Het team 
van Funds For Good volgt het beheer en de prestaties van deze producten op de voet 
op. De geselecteerde partners werden gekozen op basis van hun bekwaamheid en 
hun reputatie in de industrie. In plaats van eigen distributiekanalen te creëren om 
haar producten te verkopen, sluit de onderneming een partnerschap met bestaande 
spelers die goed thuis zijn in de markten waar ze actief zijn, zodat zij rechtstreeks de 
beleggingsproducten van Funds For Good aan hun klanten kunnen voorstellen. 

De sleutel van het succes van Funds For Good bestaat erin dat producten van hoo-
gwaardige kwaliteit konden worden voorgesteld aan prijzen die volledig in de lijn lig-
gen met de gangbare prijzen op de markt, terwijl de investeerder het positieve effect 
van de maatschappelijke impact kon toevoegen zonder dat hem dit geld heeft gekost. 

Door performante, kwaliteitsvolle producten voor te stellen aan een cliënteel dat met 
de dag blijft groeien, kan Funds For Good een zeer concrete maatschappelijke impact 
genereren in het dagelijkse leven van de klanten, zoals u uit dit rapport zult afleiden.

 Patrick Somerhausen
 Stichter

Nicolas Crochet
Stichter

 Marc Verhaeren
 Stichter
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HET PROJECT: WERK CREËREN VIA ONDERNEMERSCHAP
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De stichters van Funds For Good zijn zich maar al te zeer bewust van de moei-
lijkheden om toegang te hebben tot het ondernemerschap. Omdat voor een 
grote fractie van de bevolking op zoek naar werk de enige manier om werk te 
vinden erin bestaat om zelf werk te creÎren, besloten ze om deze mensen hun 
steun te bieden. 

Werkloosheid richt immers heuse verwoestingen aan. Zeker bij de jongeren, maar 
ook bij de minder jongeren. Met of zonder diploma, van Belgische oorsprong of niet, 
al of niet met een lange professionele ervaring, meertalig of niet. Door de grote on-
zekerheid in het werkaanbod op de arbeidsmarkt, wordt het zoeken naar werk ie-
dere dag moeilijker en raken de financiële middelen en de moraal van de werkzoeker 
steeds meer uitgeput. Wanhoop speelt hen parten. 

Toch heeft ieder van ons diep vanbinnen de mogelijkheid om op eigen houtje een 
professioneel project te creëren. Een idee hebben is al een eerste stap, maar dat idee 
concreet maken is eveneens een belangrijke, volgende stap. Vele vragen duiken op: 
heb ik de nodige opleiding om mijn project in goede banen te leiden, waar kan ik 
het geld ervoor vinden, gezien mijn eigen middelen uitgeput zijn, wie kan mij helpen 
en mij bijstaan in mijn overgang van het statuut van werkloze naar zelfstandige of 
werknemer? 

Jammer genoeg zien de meesten die iets willen ondernemen al snel dat hen een 
klassiek bankkrediet wordt geweigerd, hoofdzakelijk omdat er geen garantie en geen 
«zichtbare» ervaring is. Omdat ze geen toegang hebben tot een krediet, is het onmo-
gelijk om hun activiteit te creëren waarmee ze uit deze impasse kunnen raken en hun 
levensloop kunnen veranderen. 

Om deze situatie aan te pakken, zijn er sinds enkele jaren verenigingen opgedoken die 
een microkrediet verlenen. In zekere zin hebben zij besloten om de rol van de banken 
over te nemen en om deze moedige mensen te begeleiden. Het succes van de com-
binatie van een aangepaste lening en een passende begeleiding, levert op vandaag 
indrukwekkende statistieken op: 80% van de mensen die een microkrediet genieten, 
zijn in 5 jaar tijd na hun eerste lening uit de bestaansonzekerheid geraakt; meer dan 
90% van de ondernemers betalen hun lening terug. 

Toch dook een belangrijke nood op bij deze spelers binnen de micro-financiering: in 
vele gevallen was een «klassieke» lening (namelijk een lening waarbij iedere maand 
een terugbetaling van interesten en kapitaal wordt gevraagd) niet aangepast aan de 
ondernemer. Om een voorbeeld te geven: een ondernemer wenst een winkel te ope-
nen. Hij vindt een commerciële ruimte voor deze winkel en vraagt een lening van Euro 
10.000 aan. Hij heeft dit bedrag nodig als bedrijfskapitaal dat eveneens zal worden 
gebruikt voor verschillende werken en investeringen die hij moet uitvoeren. Maar 
de eigenaar van de commerciële ruimte vraagt hem Euro 5.000 als huurwaarborg. 
Omdat de ondernemer geen spaargeld heeft, kan hij dit bedrag niet betalen. Omdat 
lenen voor een huurwaarborg bovendien ook geen goed idee is, zorgt het uitblijven 
van een oplossing voor dit soort problemen dat vele projecten in de vergeethoek 
terechtkomen. 
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HET PROJECT: WERK CREËREN VIA ONDERNEMERSCHAP

VOLDOENDE DONATIES VRIJMAKEN OM MEER 
DAN 100.000 MENSEN OPNIEUW IN TE SCHAKE-
LEN VIA ONDERNEMERSCHAP IN EUROPA

VISIE
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Funds For Good, de enige verstrekker van renteloze leningen in België

In het licht van deze vaststelling namen de 3 stichters de beslissing om een geldre-
serve te creëren, bestemd om «renteloze leningen», met name leningen van eigen 
vermogen, toe te staan aan ondernemers die een goed, leefbaar project hebben op-
gezet dat niet gerealiseerd kan worden omdat eigen middelen daarvoor ontbreken en 
waarvoor alleen een «klassieke» lening niet geschikt is. Zoals Funds For Good dit wou, 
zijn er geen interesten te betalen voor de renteloze lening, die ondergeschikt is aan 
alle bankschulden, onderworpen aan een gespreide terugbetaling, om «quasi eigen 
middelen» te vormen. 

Deze geldreserve is ondergebracht bij de Koning Boudewijnstichting en is in een fi-
lantropische fonds geplaatst dat GENERATION FOR GOOD heet. De renteloze leningen 
worden toegekend aan mensen die in een economisch onzekere toestand verkeren, 
werkloos zijn of een uitkering van het OCMW krijgen, en die een activiteit willen star-
ten waarvoor een klassiek microkrediet niet voldoende is. Wanneer de lening is te-
rugbetaald, wordt het gerecupereerde geld gebruikt om een nieuwe lening aan een 
nieuwe ondernemer toe te staan. 

Het donatieproces werkt op transparante wijze en wordt gecontroleerd door de 
onafhankelijke instantie Forum Ethibel, die waakt over het goede beheer. 

Verder beschikt GENERATION FOR GOOD over een bestuurscomité, dat bestaat uit 
vooraanstaande mensen uit de academische wereld, non-profit en privé, die voor de 
goede werking instaan. 
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Funds For Good en Generation For Good genoten de steun van partners die 
het project en de onderliggende filosofie ervan bijtraden

Delta Lloyd Life - Een verzekeraar met engagement
Delta Lloyd Life is een bedrijf dat levensverzekeringen aan het grote publiek voorstelt 
via zijn makelaarpartners. Deze onderneming besteedt bijzonder veel aandacht aan 
maatschappelijke verantwoordelijkheid, teneinde een kwaliteitsvolle toekomst voor 
haar medewerkers en voor zichzelf te verzekeren. 
In dit kader besloot Delta Lloyd Life om actief deel te nemen aan de ontwikkeling 
en de actie van Funds For Good. Het bedrijf staat in voor de analyse van meerdere 
beleggingsproducten van Funds For Good met de bedoeling deze als referentie op te 
nemen in het gamma Tak 23-verzekeringsproducten. 
Parallel hiermee besloot de maatschappij eveneens om een bijdrage te leveren aan 
de start van de stichting GENERATION FOR GOOD door een aanzienlijke donatie toe 
te kenen. 
Jan Van Autreve, CEO van Delta Lloyd Life, zetelt in het bestuurscomité GENERATION 
FOR GOOD.

Accenture
De relatie van Funds For Good met Accenture begon via deelname aan de «Accenture 
innovation Awards For Financial services» in 2012, waar Funds For Good de «sustai-
nable innovation Award» behaalde. 
Sindsdien heeft Accenture onze aanpak ondersteund via een schenking aan GENERA-
TION FOR GOOD. Fernand Dimidschstein, Managing Partner Benelux France, zetelt in 
het bestuurscomité van GENERATION FOR GOOD en biedt regelmatig steun aan het 
team van Funds For Good.

microStart
microStart is een cooperatieve vennootschap met sociale doelstelling, die zich als doel 
stelt om onzekerheid te bestrijden door ondernemers te helpen via toekenning van 
microkredieten. In die zin was het voor GENERATION FOR GOOD heel vanzelfsprekend 
om Patrick Sapy, algemeen directeur, te benaderen om een partnerschap tot stand te 
brengen. GENERATION FOR GOOD vult bepaalde microkredieten van microStart aan 
via een renteloze lening aan ondernemers voor wie dit type lening een conditie sine 
qua non is voor het opstarten van hun activiteit. 
Het team van Funds For Good zetelt wekelijks in de kredietcomités van microStart en 
stelt voor 2014 een begeleidingsprogramma op via vrijwillige coaches van de «Ge-
meenschap For Good». 

Brusoc (groupe SRIB)
Het zelfde type partnerschap werd tot stand gebracht met BRUSOC, een filiaal van 
SRIB, bestuurd door Serge Vilain. BRUSOC is actief op gebied van ondersteuning bij de 
oprichting, de reorganisatie, de uitbreiding of de overdracht van privé-ondernemin-
gen in het Brussels-Hoofdstedelijk Gewest. Als speler van de plaatselijke en sociale 
economie treedt Brusoc op bij zelfstandigen en kleine ondernemingen, meer bepaald 
door het aanbieden van microkredieten, aangevuld door renteloze leningen van GE-
NERATION FOR GOOD.  
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BALANS 2013 EN PERSPECTIEVEN

GESLACHT
Vrouw 38%
Mannen 62%

LEEFTIJD

18-25 15%
26-35 31%
36-45 38%
46+ 16%

SECTOREN

BEDGRAGEN VAN DE LENINGEN
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13%	  

30%	  

39%	  

17%	  

Minder	  dan	  2000	  €	  

2000	  tot	  2999€	  

3000	  tot	  3999€	  

4000€	  en	  meer	  

Balans 2013

De eerste renteloze lening werd in juli 2013 toegekend. Tot het einde van 2013 
werden in totaal 15 projecten gefinancierd in zeer verscheidene sectoren, zoals de 
horeca, logistiek transport, diensten voor particulieren, energie, ... Zoals u in de bes-
chrijvingen van de projecten voorgesteld in dit rapport zult vaststellen, schommelt 
het merendeel van de toegekende bedragen tussen 2 en 4.000 Euro, toegekend aan 
ondernemers van alle leeftijden.

Evolutie in 2014

Naast de wens van de stichters om met zoveel mogelijk mensen het genoegen te 
kunnen delen om een ondernemer te begeleiden en raad te geven, hebben de vele 
blijken van interesse van klanten en partners van Funds For Good hen overtuigd van 
de nood om een uitwisselingsplatform op punt te stellen, waarmee ondernemers en 
klanten met elkaar in contact worden gesteld om een punctuele coaching tot stand te 
brengen op lange termijn. Dit uitwisselingsplatform is in volle ontwikkeling en wordt 
in de loop van 2014 operationeel. Dit platform zal via onze website www.fundsfor-
good.eu toegankelijk zijn. 

Deze ondernemers hebben u nodig, zowel voor uw goed raad of in de hoedanigheid 
van coaches, als voor nuttige contacten die u hen voorstelt, maar ook om u tot hun 
klanten te mogen rekenen. 

Denis stelt u graag de heerlijke hapjes voor die hij u iedere dag van de week op een 
andere markt aanbiedt; Nabil is gespecialiseerd in het installeren van oplossingen die 
gestoeld zijn op hernieuwbare energie en zal u helpen om een verstandige keuze te 
maken, zodat u veel geld kunt uitsparen. Salamawit zou graag op de hulp kunnen 
rekenen van iemand die in vastgoed gespecialiseerd is, om haar te helpen om over 
haar huurcontract te onderhandelen of om een nieuw stekje voor haar restaurant te 
vinden. Brigitte kan wat hulp gebruiken voor haar boekhouding. 

AANTAL ONDERSTEUNDE PROJECTEN VAN 
SEPTEMBER TOT DECEMBER 2013: 13
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DEZE MENSEN GAAN MET ONS IN ZEE

Nicholas Cator
CEO Armonea
Voorzitter van Generation For Good 

Benoît Fontaine
Adviseur bij de Koning Boudewijnstichting
Lid van het bestuurcomité

Bruno Colmant
Partner, Roland Berger
Lid van het bestuurcomité

Fernand Dimidschstein
Managing Partner Accenture
Lid van het bestuurcomité

Jan Van Autreve
CEO Delta Lloyd Life Belgium
Lid van het bestuurcomité

Jean-Claude Ettinger
Professor emeritus Solvay Business School
Lid van het bestuurcomité

Luc Willemyns
Beheerder, Onafhankelijke Ziekenfondsen
Lid van het bestuurcomité
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Bestuurscomité

GENERATION FOR GOOD beschikt over een bestuurscomité, dat bestaat uit voo-
raanstaande mensen uit de academische wereld, non-profit en privé. Zij verzekeren 
het goede beheer van het filantropische fonds, bestuderen de voorstellen die Funds 
For Good naar voren schuift voor partnerschappen die met micro-financieringsinstel-
lingen tot stand zijn gebracht en geven hun akkoord voor het aanwenden van het geld 
afkomstig van de donaties van Funds For Good. 

Deze leden van het comité, die aan Funds For Good de eer verleenden om hen op vol-
ledig vrijwillige basis in dit avontuur bij te staan, komen iedere drie maanden samen 
en geven hun goede raad zodat de onderneming en haar maatschappelijke impact 
verder kan evolueren.

Visie

Op termijn beogen de stichters van Funds For Good om 5.000 ondernemers in België 
en 100.000 in Europa te financieren. De blijvende steun van de klanten, het succes 
van de producten en de interesse van de financiële wereld om deze producten te 
verdelen, zijn eveneens een reden die de drie stichters vertrouwen schenkt om hun 
doelstelling te verwezenlijken. 
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DE PROJECTEN GEFINANCIERD IN 2013

SECTOR: HORECA
LEEFTIJD: 50 JAAR
RENTELOZE LENING: 1.500 €
MICRO-KREDIET: 4.000 €
PARTNER: microStart
DATUM: JULY 2013  

Salamawit
Restaurant 
ADIS ABEBA CAFé

Jean-Paul
Export logistiek

SECTOR: HORECA
LEEFTIJD: 30 JAAR
RENTELOZE LENING: 2.500 €
MICRO-KREDIET: 7.500 €
PARTNER: microStart
DATUM: SEPTEMBER 2013  

SECTOR: LOGISTIEK
LEEFTIJD: 36 JAAR
RENTELOZE LENING: 3.300 €
MICRO-KREDIET: 6.700 €
PARTNER: microStart
DATUM: JULY 2013  

Emilie
Restaurant
SOUL
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Salamawit is 50 jaar en is afkomstig uit Ethiopie. Ze woont al 25 jaar in Eu-
ropa en is een harde, bereidwillige werker, die altijd goedgezind is en vooral 
haar liefde voor de keuken van haar vaderland met anderen wil delen.
Nadat ze haar koksdiploma behaalde en haar eigen restaurant in Nederland had, 
moest ze naar België verhuizen. Hoewel ze ernaar verlangde om een dergelijk project 
bij ons opnieuw te lanceren om niet van het OCMW te moeten afhangen, bleven de 
deuren van de banken voor haar gesloten... Dankzij microStart en Funds For Good 
kon Salamawit in september 2013 het «Addis Abeba Café» openen, een Ethiopisch 
restaurant gelegen aan de Waversesteenweg 558 te Brussel. Hier kunt u de typische 
gerechten in een gezellige omgeving proeven.  

Jean-Paul is 36 jaar en is afkomstig uit Burundi. Hij kwam in 2004 naar 
Nederland, waar hij de nationaliteit verwierf en zijn baccalaureaat diploma 
behaalde.  Sinds 2011 verblijft hij in België, en heeft ondertussen vele jobs zonder 
werkzekerheid vervuld, hoofdzakelijk in de logistieke sector. Omdat hij die onzekere 
situatie beu werd, besloot hij in augustus 2013 om zelfstandig te worden en zijn eigen 
bedrijf voor transport en logistiek op te richten. 
Jean-Paul is gespecialiseerd in transport van food en non-food producten naar Bu-
rundi, Rwanda en Oeganda. Hij werkt samen met vele groothandelaars. Iedere maand 
verstuurt hij circa vijftien containers naar Afrika en ontfermt zich over de volledige 
logistiek. Zijn bedrijfje ontwikkelt zich goed. 

Emilie en Aurore, beide dertigers met een design diploma op zak, voelden 
zich geroepen om de snack-bio «Soul» over te nemen, gelegen in de Sama-
ritaanstraat 20 te 1000 Brussel.
De stichtster van de zaak besloot om naar Frankrijk te verhuizen en wou haar zaak 
liever overlaten aan mensen die het karakter ervan zouden respecteren en het per-
soneel wou overnemen. Emilie en Aurore hadden haar al regelmatig een handje 
geholpen (ontwikkeling van de website, visitekaartjes voor de snack, enz.), zij zagen 
meteen een deftig alternatief voor hun onzekere werk en bleken ideale kandidaten. 

Gezien zij werkloos waren en geen aanspraak konden maken op een klassiek krediet, 
deden ze een beroep op het Participatiefonds, waar de voorwaarde voor het toe-
kennen van een lening erin bestond om over eigen middelen te beschikken. Funds 
For Good en microStart besloten om hen te helpen. Vandaag ontvangen Emilie en 
Aurore u in een aangename bio-omgeving, gelegen in de Samaritaanstraat 20 te 1000 
Brussel! 
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DE PROJECTEN GEFINANCIERD IN 2013

SECTOR: ENERGIE
LEEFTIJD: 33 JAAR
RENTELOZE LENING: 3.000 €
MICRO-KREDIET: 6.500 €
PARTNER: BRUSOC
DATUM: SEPTEMBER 2013  

Nabil
Energy 
MY WATT

Ouafa
Food Supply
BAKERY

SECTOR: ONDERWIJS
LEEFTIJD: 37 JAAR
RENTELOZE LENING: 5.000 €
MICRO-KREDIET: 10.000 €
PARTNER: microStart
DATE: OCTOBER 2013  

SECTOR: VOEDING
LEEFTIJD: 30 JAAR
PRÊT D’HONNEUR: 3.000 €
MICRO-KREDIET: 6.500 €
PARTNER: BRUSOC
DATUM: OCTOBER 2013  

Thérèse
Opvoeding
KINDEROPVANG
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Nabil is 33 jaar en een harde, bereidwillige werker. Hij is erg vlot in de 
omgang en commercieel, maar was, zoals hij zelf zegt, geen uitblinker ti-
jdens zijn studies. 
Dat belet hem niet om gerant van een Belgacom-winkel te worden, Na een golf van 
ontslagen is hij plots werkloos.
Vastbesloten om zich te herpakken, beslist Nabil om een onderneming op te richten, 
gespecialiseerd in het installeren van oplossingen die gestoeld zijn op hernieuwbare 
energie. Toch voelt hij de behoefte om begeleid te worden in dit eerste ondernemer-
savontuur en doet een beroep op Brusoc en Funds For Good, die hem graag willen 
helpen.
Sindsdien is Nabil een vennootschap aangegaan met Alexandre, die net als hij in 
dezelfde situatie was verzeild. Maar Alexandre heeft een ingenieursdiploma in her-
nieuwbare energie. In plaats van elkaar concurrentie aan te doen, hebben ze de han-
den in elkaar geslagen. En dat werkt! 

Ouafa is een jonge vrouw van 30 jaar van Marokkaanse afkomst. Ze is erg 
moedig, een grote werker en zeer ondernemend.
Gedurende 8 jaar werkte ze als verantwoordelijke van meerdere afdelingen in een 
grote Spaanse winkel; maar toen de crisis er losbarstte, deed de winkel zijn deuren 
dicht en stonden alle werknemers op straat. Ouafa komt naar België omdat ze hier fa-
milie heeft en begint werk te zoeken. Aangezien ze geen werk vindt, besluit ze om op 
haar eigen kennis beroep te doen en opent een verkoop depot van brood en banket 
in Schaarbeek. 
Omdat ze haar volledige uitkeringsvergoeding voor haar ontslag in haar project geïn-
vesteerd heeft, kreeg ze van Brusoc en Funds For Good een financiering voor haar 
huurwaarborg en de inrichting van de zaak. U kunt er iedere dag van de week terecht, 
behalve op woensdag, voor brood en gebak, in de Josaphatstraat 204 te 1030 Schaar-
beek.

Thérèse is 37 jaar, ze kwam in 2004 naar België en is moeder van een kind 
dat ze alleen grootbrengt. Dankzij haar opleiding als verpleeghulp, richt ze 
zich op de sector van de kinderopvang, waar ze sinds 2008 als kinderve-
rzorgster is tewerkgesteld, meestal met een vrijwilligerscontract.
Om toch van haar beroep te kunnen leven en uit de werkloosheid te geraken, beslist 
Thérèse, met de steun van haar 2 zussen, om haar eigen kinderopvang te openen. 
Haar project loopt ondertussen al anderhalf jaar. Tijdens deze periode heeft ze de 
nodige stappen ondernomen voor aansluiting bij de goedkeuringsinstantie «Kind & 
Gezin» en heeft ze financiële partners gezocht. 

Zonder toegang tot een klassiek krediet, besloten MicroStart en Funds For Good om 
haar te helpen en haar een microkrediet van Euro 10.000 toe te kennen, aangevuld 
met een renteloze lening van Euro 5.000. Haar kinderopvang is gelegen op de grens 
tussen Ukkel, Vorst en Drogenbos, en biedt plaats voor 15 kinderen.
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DE PROJECTEN GEFINANCIERD IN 2013

SECTOR: LANDBOW
LEEFTIJD: 64 JAAR
RENTELOZE LENING: 3.000 €
MICRO-KREDIET: 7.000 €
PARTNER: microStart
DATUM: OCTOBER 2013  

Lémoléa
Landbouw 
MARKET FARM

Pierre
Audio-visual production
ABYSSAL PROCESS

SECTOR: AMBACHTEN
LEEFTIJD: 25 JAAR
RENTELOZE LENING: 3.000 €
MICRO-KREDIET: 7.000 €
PARTNER: microStart
DATUM: OCTOBER 2013  

SECTOR: AUDIOVISUEEL
LEEFTIJD: 30 JAAR
RENTELOZE LENING: 2.000 €
MICRO-KREDIET: 4.000 €
PARTNER: microStart
DATUM: OCTOBER 2013  

Thibault
Craftman
NOBLE BOIS
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Lemolea is 64 jaar oud en afkomstig uit Kongo. Het grootste deel van haar 
leven woonde ze in België. Als kandidaat burgerlijk ingenieur aan de UCL, 
volgde ze een opleiding landbouwkunde in vitrocultuur en kasproductie.
In 2011 start ze een productie van exotische groenten onder glas, maar een strenge 
winter, een slechte zomer en verkeerde strategische keuzes kelderden haar opzet. 

Nu ze uit deze ervaring de juiste lessen heeft getrokken, lanceert ze zich opnieuw en 
vindt een exploitatielocatie in de buurt van Gent: 6000 m² serres waar alles mogelijk 
is. Ze begint opnieuw te kweken, maar deze keer op kleine schaal en met een goede 
begeleiding. Zonder toegang tot een klassiek krediet, hebben microfinancieringsins-
tanties haar weer op weg geholpen. 

Pierre is een jonge Fransman van 30 jaar die zich al bijna 10 jaar te Brussel 
heeft gesetteld, waar hij zijn studies kwam doen als geluidstechnicus. 
In 2009 behaalde hij zijn IAD-diploma en werkt sindsdien met tussenpozen als zelfs-
tandige voor het opnemen van concerten, van audio-visuele uitzendingen en video-
montages. Maar de rest van de tijd is hij werkloos. 

Zijn passionele gedrevenheid laat hem al een tijdje ervan dromen om zijn eigen pro-
ductiemaatschappij op te richten. Samen met twee vennoten werden de handen in 
elkaar geslagen en werd het project «Abyssal Process» ontwikkeld: een videoproduc-
tiemaatschappij. Nu kunnen ze rechtstreekse documentaires produceren, korte films, 
series, reclamespots, opnames van concerten, etc... 

Dankzij de renteloze lening van Funds for Good konden ze de kosten betalen voor de 
oprichting van de juridische structuur van «Abyssal Process». 

Thibault is een jongeman van 25 jaar en een gemotiveerde, harde werker. 
Na 3 jaar studies in de timmerindustrie en 2 jaar schrijnwerkerij, vindt hij 
werk als leerjongen bij de firma «Noble Bois». 
Met alle geweld wil hij vermijden werkloos te zijn, en plots doet zich een unieke kans 
voor: zijn baas en vroegere stagemeester gaat met pensioen en zou hem zijn bedrijf 
voor een redelijke prijs willen overlaten, hij biedt hem zelfs aan om hem nadien ver-
der op weg te helpen. 
De voorwaarde: het nodige bedrag bij elkaar krijgen om «Noble Bois» over te nemen. 
Omdat geen enkele bank hem wil financieren, wendt Thibault zich tot microStart en 
Funds For Good. Dankzij hun tussenkomst kan hij vandaag dit mooie avontuur in alle 
sereniteit verderzetten.
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SECTOR: VOEDING
LEEFTIJD: 24 JAAR

RENTELOZE LENING: 2.300 €
MICRO-KREDIET: 4.700 €
PARTNER: microStart
DATUM: NOVEMBER 2013  

SECTOR: VOEDING
LEEFTIJD: 37 JAAR

RENTELOZE LENING: 2.500 €
MICRO-KREDIET: 9.000 €
PARTNER: microStart
DATUM: NOVEMBER 2013  

Michel
Co-working space
B2BC

SECTOR: VASTGOED
LEEFTIJD: 42 JAAR

RENTELOZE LENING: 3.000 €
MICRO-KREDIET: 10.000 €
PARTNER: microStart
DATUM: DECEMBER 2013  

Dennis
Italian catering
DAL VENExIAN

Twee jaar geleden namen Denis en zijn moeder de moeilijke beslissing om 
hun geboorteland Italië te verlaten, op zoek naar een economisch betere 
toekomst. 
Gepassioneerd door koken en gretig om aan de slag te gaan, besluit Denis om te 
starten als ambulante Italiaanse traiteur in verschillende markten over heel België. 
Denis moet ‘s avonds laat en ‘s morgens vroeg hard werken om zijn schotels klaar te 
maken volgens de heerlijke recepten van zijn mamma, maa toch kan hij op geen en-
kele bank rekenen voor zijn financiering. Dankzij Funds For Good kon zijn project pas 
echt van de grond komen door hem eigen kapitaal voor te schieten, aangevuld met 
een microStart-krediet, zodat hij onder andere zijn marktwagen om rond te trekken 
kon huren, van fundamenteel belang voor zijn activiteit! 
Denis staat iedere dag op een andere markt (onder andere op donderdag in Sint-Gillis 
en op zaterdag te Leuven), tot groot plezier van zijn trouwe klanten.

Barbara
Food Supply
POLISH PRODUCTS

Barbara is 37 jaar, ze is getrouwd en moeder van één kind. Ze heeft enkele 
jaren hard als huishoudhulp gewerkt, nadat ze een tijdje als commercieel 
vertegenwoordiger actief was.  
Sinds enkele jaren zit ze samen met haar man plannen te smeden om een winkel 
met Poolse producten te openen. Ondanks het grote aantal mensen die uit dit land 
afkomstig zijn, dat bekend staat voor de kwaliteit van zijn keuken, zijn er zeer weinig 
winkels die producten van Poolse oorsprong aanbieden. Hun middelen waren zeer 
beperkt, gezien ze allebei werkloos waren, maar de ernst en het enthousiasme van 
Barbara en haar man bracht hen in contact met een micro-kredietinstelling die hen 
wind in de zeilen heeft gegeven. 

Dankzij hun krediet en hun renteloze lening kon hun winkel zijn deuren openen, tot 
grote tevredenheid van hun vele klanten. 

Michel is 42 jaar oud. Hij is een geboren ondernemer, een dynamische, be-
reidwillige, harde werker die veel succes geniet.  
Enkele jaren geleden sloeg het noodlot toe: gepassioneerd door motorsport raakt 
Michel tijdens een training in een ongeval betrokken, en is aan beide benen verlamd 
wanneer hij weer bijkomt. 
Na lange, moeilijke jaren lanceert Michel zich opnieuw met de weinige middelen die 
hem nog resten, gezien al zijn spaarcenten door de kosten voor zijn verzorging in rook 
waren opgegaan. Hij richt de LigueduBatiment.be op, waar hij particulieren in contact 
brengt met meer dan 100 vakspecialisten. 
In 2013 doet zich een grote kans voor: 700 m² beschikbare kantoorruimte te Ukkel, 
om er een co-working ruimte te creÎren. Aangezien hij niet op een klassiek krediet kan 
rekenen, geniet Michel de steun van microStart en van Funds For Good, zodat hij zijn 
huurcontract kan tekenen. Vandaag kan hij een prachtige gedeelde kantoorruimte 
aanbieden aan prijzen waarmee hij alle concurrentie verslaat.
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Olivier
Transport
PARCEL SERVICE

SECTOR: LOGISTIEK
LEEFTIJD: 37 JAAR

RENTELOZE LENING: 3.000 €
MICRO-KREDIET: 6.000 €
PARTNER: microStart
DATUM: DECEMBER 2013  
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Olivier is 37 jaar en kwam in 2005 naar België. Zijn vrouw is lerares en 
ze hebben 3 kinderen. In zijn geboorteland runde Olivier een taxibedrijf, 
maar nu vindt hij slechts af en toe werk en hangt dus voortdurend af van 
werkloosheidsuitkeringen. 
Omdat hij graag weer actief wil zijn in zijn favoriete sector, het transport, wil Olivier 
zijn statuut als zelfstandige verkrijgen, een bestelwagen kopen en weer opnieuw be-
ginnen leveren. 
Olivier heeft zijn diploma op zak dat hem toegang verleent tot het beroep en beschikt 
over het akkoord van koerierbedrijven om hem opdrachten te geven zodra zijn statuut 
in orde is en hij zijn bestelwagen heeft aangekocht, maar hij slaagt er niet in om een 
klassiek krediet te verkrijgen. 
Dankzij de financiële hulp van microStart en van Funds For Good kan hij zich nu toch 
lanceren. Olivier staat voor u ten dienste om al uw colli’s te leveren!
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HET PROJECT: BURUNDI, DRINKBAAR WATER VOOR IEDEREEN

PARTNERSCHAP FUNDS FOR GOOD - BELGISCHE RODE KRIJS

Sinds het begin van haar activiteiten in 2011, staat Funds For Good in nauw contact 
met het Belgische Rode Kruis teneinde projecten te ondersteunen die verband hou-
den met gezondheid, opvoeding en ondernemerschap. Het doel van de onderneming 
is het financieren van projecten ontwikkeld door de plaatselijke eenheden van het 
Rode Kruis die de capaciteit hebben om op termijn autonoom te worden. Tijdens de 
eerste twee jaren dat Funds For Good actief was, werd het onderwijs op school van 
meer dan 800 kinderen gefinancierd in het kader van het project «Kinderbescherming 
Burundi», en konden eveneens 3 waterputten worden gebouwd. In 2013 werd deze 
steun verdergezet, zoals u hierna zult vernemen.

BURUNDI : ALARMERENDE SITUATIES OP GEBIED VAN TOEGANG TOT WATER 
EN SANERING

49% van de landelijke bevolking van Burundi heeft geen toegang tot drinkbaar water 
en put water uit bronnen zonder voorzieningen, uit rivieren, uit moerassen en uit 
meren. Op een bevolking van 9 miljoen bewoners leven 5 miljoen mensen zonder 
geschikt sanitair. De gevolgen? Malaria, chronische diarree en een sterftegraad die 
tot een van de hoogste ter wereld behoort, vooral bij kinderen jonger dan 5 jaar en 
zwangere vrouwen.
De oorzaak? Een burgeroorlog die al meer dan 10 jaar aansleept, wat leidde tot de 
vernietiging van een belangrijk deel van de hydraulische en sanitaire infrastructuur 
van het land. 
Ondanks de overvloed aan waterbronnen, kan de taak om water te halen voor een 
gezin meer dan 2 uur per dag in beslag nemen. Dat maakt dat genoeg drinken, ko-
ken, zich wassen en in goede gezondheid blijven voor duizenden gezinnen iedere dag 
opnieuw een uitdaging is! 

DE ACTIE VAN DE RODE KRUIS

Ten overstaan van dit verschrikkelijke gebrek aan drinkbaar water en de slechte prak-
tijken op gebied van hygiëne, werden verschillende prioritaire interventiedomeinen 
geselecteerd. Sinds begin 2013 werken het Belgische en het Burundese Rode Kruis 
concreet aan de rehabilitatie van een netwerk voor aanvoer van drinkbaar water, aan 
de bouw van waterputten en bronnen met de nodige voorzieningen, aan de bouw 
van toiletblokken voor de scholen waar dit het meest dringend is en de opleiding van 
vrijwilligers op vlak van hygiëne en sanering.  

DE HULP DIE FUNDS FOR GOOD IN 2013 HEEFT GEBODEN

Dankzij de investeringen gegenereerd door de klanten van Funds For Good in de be-
leggingsproducten die hen werden voorgesteld, hebben 106 Burundese gezinnen, 
wat overeenkomt met 650 mensen, voortaan toegang tot kwaliteitsvol water!
In 2012 kon dankzij de donaties gegenereerd door Funds For Good het onderwijs 
op school van 850 kinderen en de bouw van 3 waterputten in deze dorpen worden 
gefinancierd. Gezien dit luik van het project autonoom was geworden, konden nu 
waterverdeelpunten geÔnstalleerd worden. Zo kunnen de kinderen nu water van een 
zekere kwaliteit drinken, en wordt een hele reeks ziekten vermeden waarvan ze maar 
al te vaak het slachtoffer zijn. 

De mensen die wel varen bij het project, Funds For Good en het Belgische Rode Kruis 
danken u van harte voor uw waardevolle steun. 
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ANDERE ONDERSTEUNDE PROJECTEN

REDENEN VAN DEZE PROJECTEN

Of het nu op aansporen van bepaalde klanten is ofwel het resultaat van geslaagde ont-
moetingen, Funds For Good voert stipt acties uit waardoor donaties gegenereerd door 
de uitgevoerde beleggingen ook naar andere projecten gaan dan Generation For Good 
of het Belgische Rode Kruis. 

In 2013 kregen drie ondernemingen steun. Zij worden hierna aan u voorgesteld. 

ROMEO vzw

ROMEO vzw beoogt om kinderen die «anders zijn», met name getroffen door groei-
achterstand, leermoeilijkheden of een lichte handicap, de mogelijkheid te bieden om 
deel uit te maken van een gewone klas. 

Om deze kinderen te laten evolueren, stelt de VZW aan de leraars (leraressen) bijs-
tand voor in hun klas door een zorgverlener. Hierbij wordt enerzijds pedagogische 
samenwerking gestimuleerd (uitwisseling van methoden en praktijken), terwijl ander-
zijds ook de de last van kinderen die speciale aandacht vereisen wordt verlicht. Via de 
activiteiten van ROMEO worden kinderen al van op zeer jonge leeftijd gesensibiliseerd 
voor waarden (samenwerking, respect, het verruimen van de geest) en voor andere 
realiteiten (een handicap, vertraging, verschillen). 

ACCUEIL ET VIE vzw

Groot worden en het nest verlaten behoren tot de gewone gang van zaken. Niet al-
leen kunnen leven betekent niet meteen dat iemand in een instelling of bij zijn ouders 
moet wonen, bij gebrek aan een alternatief. Hun leven leiden maar samen leven is de 
keuze van de mensen van Accueil & Vie. 

Accueil & Vie bestaat uit een aanbod voor huisvesting voor volwassen die een intel-
lectueel gebrek hebben; het is een structuur die uit drie huizen en een dagcentrum 
bestaat in Vlaams en Waals Brabant. Een netwerk van mensen, een gemeenschap die 
bewoners, vrienden, familie, opvoeders en een beheerder samen onder één noemer 
brengt. De verschillende huizen garanderen een familiaal kader waar het goed leven 
is, waar de begeleiding individueel is en waar iedereen zich thuis voelt. 

GOODS TO GIVE

Goods to Give wenst een brug van vertrouwen en solidariteit te slaan tussen de in-
dustriële wereld en de wereld van de liefdadigheid, met de bedoeling om tegelijk het 
niveau van de industriële verspilling te verminderen en de strijd aan te binden met de 
groeiende onzekerheid en sociale uitsluiting in België.
G2G verzamelt non-food overschotten van voorraden bij de industriÎle wereld om die 
opnieuw te verdelen bij hulpbehoevenden overal in België dankzij de sociale orga-
nisaties van ons netwerk. Dit gebeurt via een logistiek platform en het internet (een 
professionele opslagplaats en een catalogus-site aan de hand waarvan kan worden 
besteld). 
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