Niet alleen het Armoedefonds
helpt de armoede aanpakken.
Ook andere Fondsen die
worden beheerd door de Koning
Boudewijnstichting, dragen
hun steentje bij om kwetsbare
groepen uit de armoede te
halen. Twee mooie voorbeelden
zijn het Fonds Mestdagh en het
Fonds Barones Monique van
Bij vzw Kodiel in Merchtem helpen
thuislozen op de boerderij

Oldeneel tot Oldenzeel.

Ook andere Fondsen gaan
de strijd met armoede aan
Voor een samenleving met kansen
Het Fonds Mestdagh werd drie jaar geleden opgericht om de
sociale ontwikkeling in de regio Charleroi te helpen versterken.
Omdat de groep Mestdagh, eigenaar van de supermarktketen
Champion, veel hulpvragen kreeg uit de sociale sector beslisten
de bestuurders binnen de Koning Boudewijnstichting een Fonds
op te richten.

“We willen kansarmen zo begeleiden
dat ze zelf hun levensomstandigheden
kunnen verbeteren.”
François Foucart,
coördinator van het Fonds Mestdagh

Sociaalprofessionele inschakkeling
van kwetsbare mensen (Charleroi)

“We willen kansarmen zo begeleiden dat ze zelf hun levensomstandigheden kunnen verbeteren. We hopen dat ze op die manier
opnieuw een plaats kunnen opnemen in de samenleving, zij het op
sociaal of professioneel vlak”, zegt François Foucart, coördinator van
het Fonds Mestdagh. “Het Fonds Mestdagh investeert graag in filantropische activiteiten die het sociaal weefsel versterken in de buurt
van onze winkels.” Het Fonds Mestdagh ondersteunde 5 projecten in
2008 en 8 projecten in 2009. Samen kregen ze 129.460 euro.
Het Fonds van Oldeneel tot Oldenzeel
Structurele ondersteuning aan organisaties die de woon- en leefomstandigheden van dak- en thuislozen in België verbeteren. Dat is
waar het Fonds Barones Monique van Oldeneel tot Oldenzeel voor
zorgt. Een van de projecten die het Fonds van Oldeneel tot Oldenzeel
ondersteunt, is vzw Kodiel. Deze boerderij in Merchtem vangt thuislozen op die, tijdelijk of blijvend, niet meer in aanmerking komen voor
om het even welke vorm van tewerkstelling of vorming. “Wij bieden
de meest kwetsbare thuislozen de mogelijkheid om opnieuw aan de
samenleving ‘deel te nemen’ via arbeidsmatige taken op de boerderij”, zegt Hedwig Dom van vzw Kodiel.
Dat betekent concreet: omgaan met paarden, dieren verzorgen
en contacten leggen met een breed publiek van bezoekers. We
helpen de deelnemers op zoek te gaan naar een nieuwe passie, een
basis om opnieuw dynamiek in hun leven te krijgen. We willen dat ze
opnieuw geloven in hun eigen toekomst. Met de steun van het Fonds
hebben we Kodiel kunnen laten uitgroeien tot een autonome vzw.”
Sinds 2006 heeft het Fonds al meer dan 2,5 miljoen euro steun gegeven aan organisaties.
Meer info?
> voor het Fonds Mestdagh kunt u vanaf ??? een kandidaatsdossier indienen
> de eerstvolgende tweejaarlijkse oproep van het Fonds van Oldeneel tot
Oldenzeel wordt gelanceerd in het najaar van 2010

> detailinformatie over beide Fondsen en de projecten die ze ondersteunen,
vindt u op www.kbs-frb.be
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