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 Pierre-Olivier Beckers
 Voorzitter RvB Funds For Good

Karine Beckers
Voorzitster GFG

Geachte heer, mevrouw,

Het doet Pierre-Olivier en mezelf een groot genoegen om het Funds For Good team 
te mogen versterken.

Dit nieuwe engagement is in de eerste plaats een ontmoeting met een jonge onder-
neming en haar drie zeer complementaire oprichters, die van een moedig enthou-
siasme getuigen…

Drie persoonlijkheden, die op hun manier de wereld van het spaarwezen een zekere 
dynamiek geven om onze maatschappij wat te verbeteren.

Dit engagement is eveneens een uiting van een werkelijke nood om op menselijke 
waarden te herbronnen, een engagement dat verder gaat dan het nastreven van 
winst als doel op zich.

Hoewel financiële prestaties nodig blijven, is dit niet langer voldoende en dient te 
evolueren in de richting van delen, wat door Funds For Good via renteloze leningen 
tot stand wordt gebracht. 

De werkloosheid neemt in België steeds verder toe. In de toekomst zijn het ongetwij-
feld niet langer de grote ondernemingen die verder jobs kunnen aanbieden. De geest 
van het ondernemerschap opnieuw ontwikkelen is een oplossing voor dit probleem. 
Vele werklozen hebben wel een idee, maar komen er niet toe om hun ideeën te reali-
seren, omdat ze geen of niet langer toegang tot de klassieke lening bij de bank heb-
ben.

Door hen te helpen om zich opnieuw te kunnen lanceren, krijgen ze opnieuw zelfver-
trouwen en kunnen ze zich bewijzen.

Dit jaar hebben we in samenwerking met microkredietinstellingen een verzameling 
tools ontwikkeld om de kansen op welslagen van onze ondernemers te optimaliseren.

De ontwikkeling van het begeleidingsnetwerk, met de steun van een vrijwillige coach 
die vaak bij Funds For Good klant is, breidt zich steeds verder uit en is ongetwijfeld 
een sleutelelement van het succes. Op die manier spoort Funds For Good hen aan om 
aan een concreet, constructief project mee te werken.

Al is de weg nog lang, de route die gevolgd moet worden wordt stilaan duidelijk. Mo-
menteel worden renteloze leningen op het hele Belgische grondgebied toegekend. 

We hadden zin om ons in dit avontuur te storten, maar wat we daarvoor terugkrijgen, 
tart ongetwijfeld ieders verbeelding …

Veel leesplezier,

 Karine Beckers       Pierre-Olivier Beckers

Voorzitster Generation For Good             Voorzitter RvB Funds For Good
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DE SticHtERS

 Patrick Somerhausen
 

Nicolas Crochet

 Marc Verhaeren

Onze dagelijkse activiteit

Opdat Funds For Good zijn doelstelling bereikt om 5.000 mensen met beperkte mid-
delen hun eigen werkgelegenheid te laten ontwikkelen dankzij het bekomen van een 
renteloze lening, is het van kapitaal belang om bij de koplopers van de beste leveran-
ciers van beleggingsproducten te behoren in termen van kwaliteit van de producten, 
prestaties, prijzen en toegankelijkheid.  Zo kan de onderneming aanzienlijke winst 
vrijmaken, waarvan 50% wordt gebruikt om renteloze leningen toe te kennen. In 
afwachting van de winst stort het bedrijf ieder trimester automatisch 10% van haar 
omzetcijfer.

In 2014 heeft de sicav Funds For Good Architect Strategy, het paradepaardje van de 
onderneming, een netto prestatie van 7,85% voor particuliere investeerders gege-
nereerd. Parallel met deze mooie prestatie is de volatiliteit van het fonds erg zwak 
gebleven: 4,4%.  Deze regelmatige generatie van prestaties heeft vele investeerders 
ertoe gebracht om geld te investeren, waardoor de sicav op het einde van het jaar van 
12 naar 20 miljoen euro in beheer steeg.

2014 was eveneens een jaar met veel overleg met talrijke professionele investeer-
ders. Funds For Good werd vaak uitgenodigd om haar werking en maatschappelijke 
activiteit te komen voorstellen.

De reacties van de mensen die we ontmoetten waren bijzonder positief en enthou-
siast, wat de juistheid van ons model bevestigt. Dit vertaalde zich in vele investerin-
gen, wat ons aanmoedigt om ons avontuur verder te zetten.
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2014 was een woelig jaar, zowel op het vlak van de organisatie 
van ons bedrijf als wat de ontwikkeling van onze bedrijfsacti-
viteit betreft. 

Een terugblik: op 21 november 2013 beantwoordt Pierre-Olivier Beckers vragen van 
een journalist, waarin een balans wordt opgemaakt van zijn 15-jarige loopbaan aan 
het hoofd van de Delhaize-groep en zijn projecten voor de toekomst worden ges-
chetst. In dit artikel beschrijft Pierre-Olivier een professionele toekomst die eerder 
gericht is op het helpen van jonge ondernemingen in volle groei, in plaats van het ver-
vullen van operationele functies aan het hoofd van een grote groep. Goed wetende 
welke de moeilijkheden zijn die vele ondernemers ondervinden bij de lancering van 
hun onderneming, en anderzijds zijn vaststelling dat steeds minder grote onderne-
mingen die zich bij ons hebben gevestigd in de toekomst jobs zullen aanbieden, ging 
hij op zoek naar jonge ondernemingen die hij kon helpen groeien.  

Een bijkomend detail trok onze bijzondere aandacht: Pierre-Olivier wilde zich engage-
ren in ondernemingen die actief waren in activiteiten waarbij contact met de consu-
ment tot stand komt, met een sociaal-emotionele inslag.

Enkele weken later had het team van Funds For Good een eerste afspraak met Pierre-
Olivier en zijn echtgenote Karine op kantoor. Het doel was om kennis te maken, om 
Funds For Good voor te stellen en vooral om het toekomstige ontwikkelingsplan van 
de onderneming en van haar bedrijfsambities voor te stellen. 

Van bij het begin van het gesprek was er een gemoedelijke, vertrouwelijke sfeer. Er 
kwam al snel een heuse uitwisseling tot stand, en er werden nieuwe vergaderingen 
voor de komende weken gepland om samen ideeën te ontwikkelen wat betreft het 
economische en maatschappelijke model van Funds For Good. 

In juni 2014 werd het team van Funds For Good uitgebreid en kwamen Karine en 
Pierre-Olivier erbij. Na een kapitaalsverhoging werd Karine voorzitster van het bes-
tuurscomité van Generation For Good, en Pierre-Olivier nam de taak van voorzitter 
van de raad van bestuur van Funds For Good voor zijn rekening.



IMPACT RAPPORT 2014 
DE actiVitEitEN VaN GENERatiON FOR GOOD

  Impact Rapport 2014  Funds For Good     4

Karine Beckers
Generation For Good
Voorzitster van Generation For Good 

Benoît Fontaine
Adviseur bij de Koning Boudewijnstichting
Lid van het bestuurcomité

Bruno Colmant
partner, Roland Berger
Lid van het bestuurcomité

Nicholas Cator
Executive Director, Verlinvest
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

Generation For Good stelt zich tot doel om financiële hulp en gepersonaliseerde be-
geleiding te bieden aan mensen die meer ideeën en meer wilskracht dan financiële 
middelen hebben om hun droom te realiseren en zodoende zelf voor hun werkgele-
genheid in te staan.

Naast onze visie in termen van aantal gecreëerde werkgelegenheden (5.000 in België 
en 100.000 in Europa), is het van primordiaal belang om onze begeleiding te structu-
reren, zodat onze steun ook blijvend effect en doeltreffend is. 

Om dit mogelijk te maken, laat het team van Funds For Good de initiatieven in aantal 
toenemen en investeert vrijwillig een belangrijk deel van haar tijd:

Het Bestuurcomité

Sinds juni 2014 is mevrouw Karine Beckers voorzitster van Generation For Good. Zij 
zet het werk verder van meneer Nicholas Cator, die in 2013 naar het buitenland is 
vertrokken. Sindsdien wijdt Karine een aanzienlijk deel van haar tijd aan Generation 
For Good.

Het voorzitterschap van het comité van Generation For Good impliceert onder an-
dere het organiseren van driemaandelijkse vergaderingen waarin de punten worden 
behandeld waarop GFG vooruitgang boekt en om nieuwe projecten te bespreken. 
Deze comités gaan door bij de Koning Boudewijnstichting. In de loop van 2014 moest 
meneer Fernand Dimidschstein zich eveneens uit het comité terugtrekken omwille 
van nieuwe professionele functies in het buitenland, die hem beletten om verder deel 
te nemen.

Momenteel telt het comité de volgende leden: 

• Karine Beckers

• Bruno Colmant

• Nicolas Crochet

• Jean-Claude Ettinger

• Benoît Fontaine

• Patrick Somerhausen

• Jan Van Autreve

• Marc Verhaeren

• Luc Willemyns
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Selectie van projecten

Vooraleer een ondernemer financiële hulp krijgt die wij hem ter beschikking stellen 
via microkredietinstellingen waarmee we een partnerschap hebben gesloten, wordt 
eerst een belangrijke analyse van zijn project doorgevoerd door microfinancieri-
ginstellingen. Zij voeren een eerste evaluatie door van de nood voor een renteloze 
lening en sturen ons daarna de dossiers door. 

Ieder dossier wordt vervolgens aan de volgende procedure onderworpen:

• Analyse door ieder lid van het FFG-team en interne besprekingen 

• Deelname aan kredietcomités binnen de microfinancieringsinstellingen (fy-
sische aanwezigheid van een lid van het team of telefonische deelname)

• Uiteindelijke beslissing en besluit: 

Hetzij positief: in dit geval lanceren we het zoeken van een coach voor de 
ondernemer

Hetzij uitgesteld: het comité stelt de ondernemer voor om bepaalde aspec-
ten van zijn project te wijzigen of te verbeteren

Hetzij negatief: de financiering gaat niet door, hoofdzakelijk omdat het pro-
ject geen kans op economische haalbaarheid maakt

In 2014 werden een veertigtal dossiers aan ons overgemaakt en geanalyseerd, wij 
hebben aan 25 kredietcomités deelgenomen en 22 ondernemers werden aldus ge-
financierd. 

Ontmoeting met ondernemers

Wanneer de dossiers aanvaard zijn: 

• Iedere ondernemer ontmoet een of meerdere leden van het FFG-team om 
met elkaar kennis te maken en om hen het geheel van tools voor te stellen 
die voor hen werd ontwikkeld om hun kansen op succes zoveel mogelijk te 
vergroten. Deze ontmoeting geschiedt ter plaatse ofwel in de kantoren van 
Funds For Good.

• De ondernemer moet de coachingovereenkomst en het contract voor de 
renteloze lening ondertekenen

• Hij schrijft zich in op het internetplatform

• Afhankelijk van zijn behoeften ontmoet hij een potentiële coach

Wij brengen hen op de hoogte wie de partners zijn die voor hen ter beschikking staan 
om hun diensten tegen de kostprijs aan te bieden. 
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coaching

Het coachingprogramma dat wij hebben opgesteld, spruit voort uit de ervaring van de 
stichters van Funds For Good, die zelf van in het prille begin hun steun aan de eerste 
gefinancierde ondernemers hebben voorgesteld. De klanten van Funds For Good be-
toonden al snel hun enthousiasme om aan dit avontuur deel te nemen. Vele klanten 
boden vrijwillig aan om hun tijd te wijden aan het begeleiden van ondernemers die in 
hun buurt zijn gevestigd.

Opdat de coaches hun hulp aan de ondernemers kunnen optimaliseren, werd begon-
nen met het ontwikkelen van tools in samenwerking met de microfinancieringsinstel-
lingen. 

Overige activiteiten

De diverse, hierboven beschreven punten zijn slechts enkele aspecten van de activi-
teiten die wij gedurende het jaar voeren.

Een onderzoek betreffende de verschillende structuren voor financiering, premies en 
begeleiding die in België bestaan, werd tijdens 2014 tot stand gebracht om met alle 
spelers die binnen dit domein actief zijn contact op te nemen.

Er was een maand werk nodig om ons coachingplatform op poten te zetten (www.ffg.
westartup.eu). Een vijftiental bijkomende vergaderingen werden gehouden met de 
verschillende microfinancieringsinstellingen waarmee we samenwerken. 

Verder werden 3 prachtige filmgetuigenissen vastgelegd die een beeld schetsen van 
ondernemers die wij gefinancierd hebben. Deze drie films werden door Abyssal Pro-
cess tot stand gebracht, een filmstudio die uit de startblokken kon komen dankzij een 
renteloze lening die we hen in 2013 hebben toegekend. 

Ter slotte werd naast de 22 ondernemers die in 2014 door Funds For Good gefinan-
cierd zijn, aanzienlijk veel tijd geïnvesteerd in het structureren van onze sociale acti-
viteit. 

Alles bij elkaar genomen vormen onze comités, de ontmoetingen met coaches en 
ondernemers, de tools die wij voor hen speciaal hebben ontwikkeld, de ontwikke-
ling van een internetplatform, de partnerschappen die wij aanknopen, de analyses 
van dossiers, de ontmoetingen met potentiële partners en stichtingen, al snel een 
taak binnen Funds For Good die als fulltime kan worden beschouwd in 2014.  Daar-
bovenop komt het werk van diverse vrijwilligers die hun tijd in ons project hebben 
gestoken. Hoewel de waarde van een dergelijke tijdinvestering moeilijk in cijfers te 
vatten is, ligt die waarschijnlijk sterk in de buurt, en waarschijnlijk zelfs boven de 
waarde van de financiële schenkingen die in 2014 door Funds For Good aan Gene-
ration For Good zijn toegekend.

tiJDiNVEStERiNG iN 2014 
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VOLDOENDE DONATIES VRIJMAKEN OM MEER 
DAN 100.000 MENSEN OPNIEUW IN TE SCHAKE-
LEN VIA ONDERNEMERSCHAP IN EUROPA

VISIE

BEDRaGEN VaN LENiNGEN

GESLacHt
Vrouwen 45%
Mannen 55%

LEEFtiJD

18-25 19%
26-35 29%
36-45 29%
46+ 23%

Gecreëerde Werkgelegenheid

In 2014 konden tweeëntwintig bijkomende ondernemers gefinancierd worden, wat 
het totaal op zevenendertig brengt. Zes van deze tweeëntwintig ondernemers zullen 
hun nieuwe activiteit officieel in de loop van 2015 starten. De sectoren waarin ze 
actief zijn, zijn zeer uiteenlopend (catering, winkel, timmerindustrie,…). Deze nieuwe 
projecten zijn evenveel kansen op nieuwe, verrijkende ontmoetingen op menselijk 
vlak, waar wij als gemeenschap van Funds For Good met plezier aan deelnemen.

De praktijk heeft ons veel geleerd, want na enige tijd beseften we al snel dat de ren-
teloze lening en het microkrediet weliswaar van kapitaal belang waren, maar dat een 
gepersonaliseerde begeleiding eveneens onmisbaar is om het welslagen en het voort-
bestaan van hun onderneming te verzekeren. Om hieraan tegemoet te komen, werd 
een coachingprogramma opgesteld, dat hierna wordt toegelicht. 

Na dit hoofdstuk volgt een overzicht van alle projecten die tot en met eind december 
2014 gefinancierd en gelanceerd zijn.

Zoals hiernaast wordt aangetoond, zijn de begunstigden van de renteloze leningen 
zowel mannen als vrouwen. Het merendeel van deze mensen kon zich lanceren dank-
zij een renteloze lening ten belope van 2000 tot 4000 euro, gekoppeld aan een micro-
krediet, en dit in een brede waaier van sectoren. Zoals in de statuten van Generation 
For Good is bepaald, zijn alle leeftijdsgroepen vertegenwoordigd.

SEctOREN



IMPACT RAPPORT 2014 
GEREaLiSEERDE impact: cOacHiNG

   Impact Rapport 2014  Funds For Good    8

coaching

Na de eerste leningen die in 2013 werden toegekend, werd al snel duidelijk dat vele 
gefinancierde ondernemers ook nood hadden aan een gepersonaliseerde begelei-
ding. 

Parallel met deze vaststelling hebben enkel van onze commerciële relaties (beleg-
gingsadviseurs, onafhankelijke bankiers, family offices, enz…) die onze producten aan 
hun klanten voorstellen, spontaan hun wens geuit om aan onze sociale actie deel te 
nemen.

Sindsdien voert Funds For Good een algemeen coachingprogramma gericht op onder-
nemers die onze renteloze leningen worden toegekend, in samenwerking met onze 
partners voor microfinanciering en vooral dan microStart.

Iedere kandidaat-coach volgt een onderdompelingprogramma vooraleer zijn missie 
te starten:

• Deelname aan kredietcomités, ontmoeting met ondernemers en met mi-
crofinancieringsadviseurs

• Voorstelling van werkdocumenten en briefingsessies

• Briefing over het rapporteringproces en de opvolging

Parallel hiermee neemt het team van Generation For Good volgende taken voor zijn 
rekening:

• Ontwikkeling van coachingtools

• Creatie van een interactief online platform om de communicatie met de 
verschillende spelers te bevorderen.

Het einddoel van dit programma is ervoor zorgen dat de ondernemers de steun van 
vrijwillige coaches genieten, die zelf zaakvoerders van een onderneming waren of 
dit nog altijd zijn. Hun missie bestaat erin om de ondernemer te sensibiliseren en te 
begeleiden, zodat zijn onderneming de beste kans op welslagen krijgt.

Uiteindelijk is de coach tegelijk begeleider maar ook een beetje beschermengel.

Momenteel hebben een vijftiental ondernemers een coach van Funds For Good die 
hen helpt.

Wij beogen om dit begeleidingsprogramma verder uit te breiden en te professionali-
seren, en om deze aanpak systematisch door te voeren, samen met al onze microkre-
dietpartners. Wij willen dit programma eveneens voorstellen aan ondernemers die 
we al gefinancierd hebben.

Parallel hiermee bestuderen we eveneens de mogelijkheid om een meer gespecia-
liseerd opleiding-/coachingprogramma op te stellen, waarbij we ons omringen met 
experts in domeinen die vaak voor ondernemers kritiek zijn: communicatie, verkoop, 
informatica.

In die zelfde optiek zijn verschillende ondernemers naar voren getreden zodat onder-
nemers van hun diensten gratis of tegen kostprijs van hun diensten gebruik kunnen 
maken.
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In 2014 hebben we eveneens een interactief platform ontwikkeld, toegankelijk via 
www.fundsforgood.eu, met de volgende doelstellingen: 

1. Kandidaat-coaches met ondernemers in contact brengen 

2. Ondersteunde projecten en hun evolutie voor het grote publiek kenbaar  
 maken

3. Producten en diensten aangeboden door de ondernemers promoten

De ondernemers en hun coaches hebben voortaan de verantwoordelijkheid om de 
informatie die hen aanbelangt ieder trimester te updaten.

Dankzij dit systeem kan het publiek toetreden tot de «Gemeenschap For Good», het-
zij als kandidaat-coaches, of gewoon als nieuwsgierige. De leden van de gemeenschap 
kunnen op die manier de ondernemers en hun achtergrond leren kennen, en vinden 
er gedetailleerde informatie omtrent hun projecten, die met foto’s en video’s worden 
gestaafd.

Ze kunnen de projecten selecteren die ze willen volgen en binnen hun eigen netwerk 
willen promoten.
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SEctOR: HOREca
LEEFtiJD: 50 JaaR
RENTELOZE LENING: 5.000 €
MICRO-KREDIET: 10.000 €
PARTNER: microStart
DatUm: januari 2014  

SEctOR: LOGiStiEK
LEEFtiJD: 30 JaaR
RENTELOZE LENING: 3.333 €
MICRO-KREDIET: 6.667 €
PARTNER: microStart
DATUM: februari 2014  

SECTOR: HAAR VERZORGING
LEEFtiJD: 29 JaaR
RENTELOZE LENING: 3.300 €
MICRO-KREDIET: 6.000 €
PARTNER: microStart
DatUm: januari 2014  
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Sergio
Restaurant 
tHUiS SOUS ViDE

Erol
Logistiek

Sergio heeft zijn koksdiploma behaald en beschikt over een lange ervaring 
in vele, gerenommeerde restaurants.
Op 44-jarige leeftijd wordt hij werkloos en beslist om het heft in eigen handen te 
nemen: hij start zijn eigen bedrijf en wil zijn talent en ideeën ten dienste van toekoms-
tige klanten stellen. 
Sergio stelt een selectie menu’s voor uit de fijne Belgische, Franse, Italiaanse en 
Spaanse keuken, allemaal met biologische ingrediënten. Zijn troeven: het 3-gangen-
menu met drank inbegrepen kost slechts € 18; de gerechten zijn vacuüm getrokken 
beschikbaar en worden indien nodig thuis bezorgd.  Smakelijk!

Brigitte is 29 jaar oud en heeft een opleiding als scheikundig ingenieur ge-
volgd. Momenteel is ze werkloos, maar ze koestert een grote passie voor 
haar- en huidverzorging. 
Omdat zij een gemotiveerde persoon is die niet bij de pakken blijft zitten, wil ze haar 
eigen salon openen. Ze beslist om zich tijdens de opstart van haar onderneming te 
laten begeleiden, zodat alles correct verloopt.
Dankzij de financiële hulp van microStart en Funds For Good, opent Brigitte haar sa-
lon in Elsene, waar ze analyses voor haargroei en analyses van de huid voorstelt aan 
klanten die naar gepersonaliseerde verzorging op zoek zijn. 
Ze verkoopt eveneens producten die aangepast zijn aan de verschillende patholo-
gieën en types klanten.

Na 20 jaar dienst als transporteur, verliest Erol op 38-jarige leeftijd zijn werk 
door het faillissement van zijn werkgever. 
Mede dankzij deze ervaring beslist hij om voor eigen rekening te gaan werken, en 
slaagt erin om het vertrouwen te winnen van een grote onderneming voor logistiek 
transport, die hem als onderaannemer werk bezorgt. 
Omdat hij van geen enkele financiële instelling steun krijgt, probeert hij een microfi-
nanciering te krijgen.
MicroStart en Funds For Good beslisten om hem respectievelijk een microkrediet en 
een renteloze lening toe te kennen.
Dankzij deze financiering kan hij zijn bestelwagen en zijn verzekeringskosten finan-
cieren.

Brigitte
Ethnicity House
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SEctOR: LOGiStiEK
LEEFtiJD: 56 JaaR
RENTELOZE LENING: 1.000 €
MICRO-KREDIET: 3.000 €
PARTNER: microStart
DATUM: februari 2014  

SEctOR: tUiNiER
LEEFtiJD: 25 JaaR
RENTELOZE LENING: 2.000 €
MICRO-KREDIET: 4.200 €
PARTNER: microStart
DATUM: maart 2014  

SEctOR: KLEDiJ
LEEFtiJD: 20 JaaR
PRÊT D’HONNEUR: 2.000 €
MICRO-KREDIET: 5.000 €
PARTNER: microStart
DATUM: maart 2014  
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Marc
Logistiek

Eric
tuinier - Snoeier

Marc is 56 jaar, gescheiden en heeft een dochter van 16 jaar. Marc lijdt 
aan een auditieve handicap, waardoor hij slechts 10% van zijn gehoor heeft 
behouden. 
Na een jarenlange ervaring in de transportsector moest Marc 5 jaar geleden jammer 
genoeg zijn activiteit stopzetten toen de eerste symptomen van zijn handicap optra-
den en ook wegens de faling van een van zijn klanten. Opeens wordt Marcs leven 
behoorlijk ingewikkeld. Maar dat neemt zijn moed niet weg, hij blijft actief: dankzij 
de gebundelde hulp van Hefboom, microStart, Funds For Good en enkele voormalige 
klanten die over zijn diensten zeer tevreden waren, is Marc op vandaag terug in bu-
siness als transporteur. Marc communiceert nu via sms met zijn klanten en legt meer 
dan 10.000 kilometer per maand af.

Sanhela is 20 jaar oud. Haar passie voor mode en design zet haar aan om 
styling als studie te volgen, aangevuld met diverse stages bij modehuizen. 
Sindsdien creëert ze etnische en Europese kledij voor verschillende evenementen in 
de modewereld, maar ook voor een privé-cliënteel en biedt retouchediensten aan. 
Dankzij een renteloze lening en een microkrediet dat haar is toegekend, kon Sanhela 
haar kans grijpen en nam ze een perfect gesitueerd lokaal in het hartje van de stad 
Luik over, waar ze een heus uitstalraam voor haar creaties ter beschikking heeft en 
waar ze verder retouches uitvoert. 

.

Eric, is 25 jaar, hij werkte verschillende jaren voor diverse ondernemingen 
voor tuinonderhoud, waar hij vele taken heeft uitgevoerd. 
Omdat Eric op zijn eigen vleugels verder wil, legt hij met succes examens af voor de 
middenjury en volgt een opleiding bedrijfsbeheer bij microStart. Daarna dient Eric 
bij ons een aanvraag in voor eigen kapitaal, in combinatie met een microkrediet. Zo 
kan hij als zelfstandige aan de slag en kan hij de nodige materialen kopen om aan zijn 
steeds talrijker wordende klanten een kwaliteitsvolle service te leveren. 

Sanhela
Kledij & Retouches
aNtiLOpE
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SEctOR: HOREca
LEEFtiJD: 31JaaR
RENTELOZE LENING: 3.000 €
MICRO-KREDIET: 7.000 €
PARTNER: microStart
DATUM: maart 2014  

SEctOR: LOGiStiEK
LEEFtiJD: 38 JaaR
RENTELOZE LENING: 4.200 €
MICRO-KREDIET: 2.000 €
PARTNER: microStart
DATUM: maart 2014  

SEctOR: HOREca
LEEFtiJD: 25 JaaR
RENTELOZE LENING: 2.000 €
MICRO-KREDIET: 4.200 €
PARTNER: microStart
DATUM: maart 2014 
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Dounia
Sandwichbar
LE DOU’DELicE

Amal
pizzeria
FAMILY PIZZA

Hassan
Logistiek

Dounia is 31 jaar en woont pas sinds enkele jaren in België. Ze is afkomstig 
uit Marokko maar groeide op in Italië. Haar oorspronkelijke project was om 
een zaak te openen om ambachtelijk bereid ijs te verkopen te Brussel, maar 
ze stond open voor andere mogelijkheden. 
In de herfst van 2013 volgde ze de opleiding «dreamStart», bedoeld om jongeren 
van 18 tot 30 jaar te begeleiden tijdens de uitvoering van hun marktstudie en hun 
businessplan.
Toen de tijd aanbrak om een geschikte locatie te zoeken, kreeg ze de kans om een 
sandwichbar vlakbij hert park van Vorst over te nemen. Dankzij Funds for Good en 
microStart kan ze de nodige investeringen doen. Sinds 1 april 2014 geeft ze haar volle 
inzet achter de toonbank van de «Dou’ Délice».

Amal is 25 jaar, ze is getrouwd en heeft een dochter van 8 jaar. Samen met 
haar man heeft ze enkele jaren ervaring in pizzeria’s.
Begin 2014 doet zich een mooie kans voor: ze kunnen hun intrek nemen in een ge-
bouw waar ze op het gelijkvloers een zaak kunnen starten om meeneempizza’s te 
verkopen, en waar de verdieping hen huisvesting biedt. Omdat Amal werkloos was en 
haar man zelfstandig werkte, kon alleen een renteloze lening en een microkrediet hen 
toelaten om deze kans ook waar te maken. In een wijk waar vele studenten wonen, 
die dol zijn op haar kookkunsten, is succes gegarandeerd!

Hassan Amkouya is 38 jaar oud, hij is Belg van Marokkaanse afkomst en 
woont met zijn vrouw en twee kinderen te Schaarbeek. Begin januari 2014 
startte hij als zelfstandige om kleine colli’s te leveren. 
Na een regentaat Frans-Geschiedenis, werkte hij eerst 8 jaar in de transportsector 
(chauffeur-bezorger voor verschillende bedrijven, taxichauffeur), maar in 2012 wordt 
hij werkloos. 
Na een vruchteloze zoektocht naar werk, besluit hij om zelf voor zijn boterham in te 
staan door te starten als zelfstandige in de expreskoeriersector. Hij begint met het 
huren van een bestelwagen, maar dan krijgt zijn onderneming een financiële injectie 
van microStart en Funds For Good en kan hij zijn eigen bestelwagen kopen. Het werk 
is niet altijd gemakkelijk (hij werkt van 6u tot 21u), maar Hassan is een doorbijter en 
werkt vele uren om zijn zaak draaiende te houden en slaagt erin klanten te overtui-
gen, zodat zijn activiteiten zich verder uitbreiden.
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GEFiNaNciERDE ONDERNEmERS iN 2014

SEctOR:Schrijnwerkerij
LEEFtiJD: 25 JaaR

RENTELOZE LENING: 1.500 €
MICRO-KREDIET: 3.500 €
PARTNER: microStart
DATUM: maart 2014  

SEctOR: StREEKpRODUctEN
LEEFtiJD: 43 JaaR

RENTELOZE LENING: 2.200 €
MICRO-KREDIET: 4.400 €
PARTNER: microStart
DatUm: april 2014  

SEctOR: HOREca
LEEFtiJD: 52 JaaR

RENTELOZE LENING: 2.000 €
MICRO-KREDIET: 8.500 €
PARTNER: microStart
DATUM: mei 2014  

Paolina
indish Restaurant
StaR OF iNDia

Grzegorz Jakubowski is afkomstig uit Polen, maar verhuisde naar België ti-
jdens zijn kindertijd. Na een opleiding in schrijnwerk-timmerwerk aan de 
cFa te Ukkel, gaat hij eerst een jaar in Frankrijk werken.
Op 25-jarige leeftijd heeft hij ondertussen al een zekere ervaring opgedaan, maar de-
sondanks heeft hij moeite om vast werk te vinden.
Gesteund door een familietraditie van zelfstandigen, besluit hij om zich ook zelfstandig 
in de bouwsector te lanceren. MicroStart begeleidt hem om zijn financieel plan op te 
stellen, en daarna wordt hij gefinancierd voor de aankoop van een bestelwagen en het 
nodige materiaal om zijn activiteit uit te voeren.
Door de cofinanciering en opvolging van Funds For Good is hij op vandaag goed 
omringd om een veelbelovende carrière te starten.

Sébastien is 43 jaar en bracht het grootste deel van zijn carrière door in de 
sociale sector en het onderwijs. Wanneer hij werkloos raakt, besluit hij om 
te schakelen naar plaatselijke streekproducten die binnen een kort circuit 
worden geleverd. 
In de zomer van 2013 test hij zijn activiteiten op een tiental evenementen (jaarmark-
ten, feestmanifestaties, zomermarkten,…) in de regio Luxemburg (Barvaux, Hotton, 
Marche, Durbuy,…). 
Hij is erg ondernemend: Sébastien creëert een netwerk en een echte start van zijn ac-
tiviteit, waarbij hij de producten via meerdere kanalen aan de man brengt: markten, 
thuisbezorging, evenementen, depot in handelszaken. 
In juli 2014 start Sébastien als zelfstandige dankzij een microStart-krediet, gekoppeld 
aan een renteloze lening van Funds For Good.
Neem contact met hem op om te weten waar je hem deze zomer kunt vinden en 
ontdek zijn uitstekende producten!

Paolina is 52 jaar oud. Ze is gescheiden en heeft een zoon. Haar hele 
loopbaan staat ze al in de keuken.  
In 2005 opende ze haar eigen restaurant, de «Star of India», die ze met succes behee-
rt. In 2007 wordt ze door haar man verlaten. Dit is een grote, emotionele schok voor 
Paolina en bovendien krijgt ze kanker. Ondanks haar ziekte blijft ze verderwerken en 
houdt ze haar zaak draaiende tot in 2009. Wanneer ze aan haar benen verlamd wordt 
en verneemt dat ze nog drie maanden te leven heeft, rest haar geen andere keus 
dan haar zaak stopzetten en zich failliet laten verklaren (wat haar onmiddellijk wordt 
kwijtgescholden). 

Na een verblijf van 4 jaar in ziekenhuizen, volledig afhankelijk van het OCMW, kan Pa-
olina vandaag «uit haar as herrijzen». Ze is genezen en heeft de deuren van de «Star 
of India» opnieuw geopend op een andere locatie. MicroStart en Funds For Good zijn 
akkoord om haar te helpen om haar restaurant in te richten, en om de eerste huur en 
de huurwaarborg voor haar te betalen.
Ga gerust even langs, het is er overheerlijk.
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Gregorz
Schrijnwerkerij

Sébastien
Voeding
TERRE-O-LOCAL
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SECTOR: Schoonmaak 
LEEFtiJD: 56 JaaR

RENTELOZE LENING: 2.000 €
MICRO-KREDIET: 4.300 €
PARTNER: microStart
DatUm: juni 2014  
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Fatima
Schoonheidssalon
KENZA BIO TY

SEctOR: Schoonheid
LEEFtiJD: 28 JaaR

RENTELOZE LENING: 4.000 €
MICRO-KREDIET: 8.000 €
PARTNER: microStart
DATUM: mei 2014  

Fatima, een 28-jarige schoonheidsspecialiste van Marokkaanse afkomst, 
droomde er altijd al van om haar eigen schoonheidssalon op te richten 
waar ze met natuurlijke producten wil werken. 
Met de hulp van microStart en Funds For Good kon ze haar droom waarmaken en 
opende ze «Kenza Bio-ty», een salon gewijd aan natuurlijke verzorging op basis van 
arganolie, galamboter, cactusvijg en natuurlijke make-up.

Na een DreamStart-opleiding en een cursus om haar voor te bereiden op het examen 
voor bedrijfsbeheer, kon Fatima haar salon op 1 juli 2014 officieel openen. Ze wordt 
momenteel door een persoonlijke coach opgevolgd.

SECTOR: Ecotoerisme
LEEFtiJD: 53 JaaR

RENTELOZE LENING: 2.000 €
MICRO-KREDIET: 7.200 €
PARTNER: microStart
DatUm: juli 2014  

Wivine is een 53-jarige onderneemster van Kongolese afkomst. Wivine is 
alles kwijtgeraakt door gezondheidsproblemen. 
Momenteel is ze weer genezen, maar haar leeftijd en haar carrière als zelfstandige 
beletten haar om snel werk te vinden.

Haar dynamische, ijverige aard sporen haar aan om een stichting uit de grond te stam-
pen, bedoeld om in Kinshasa een school voor 60 kinderen op te richten. Daar noemen 
de mensen haar «Mama Wivine». 

Ondanks alles moet Wivine een activiteit vinden die haar een inkomen oplevert. Ze 
beslist uiteindelijk om een zeer mooi project te lanceren op vlak van ecotoerisme 
met humanitaire inslag, bedoeld om mensen die in de RDC hebben gewoond of daar 
geboren zijn het land te laten (her)verkennen. 

Wivine
Eco Toerisme
BOKaSi RDc

Hanna is 56 jaar en komt uit Oekraïne. Na haar handelsstudies werkt ze 15 
jaar in een grote winkel, daarna kwam ze samen met haar man in 1998 naar 
België, in de hoop hier een beter leven op te bouwen. 
Haar man opent een schoenmakerszaak, die hij 10 jaar lang te Elsene uitbaat. Wan-
neer ze de winkel moeten sluiten omwille van gezondheidsredenen, worden ze beide 
afhankelijk van het OCMW. Door de moeilijkheden om werk te vinden, begint Hanna 
de mogelijkheid te overwegen om op haar beurt zelfstandige te worden. 
In het voorjaar van 2014 vindt ze een oplossing en huurt een lokaal bij een wassalon 
te Ukkel waar ze schoonmaak- en strijkdiensten kan aanbieden, zowel voor onderne-
mingen als voor particulieren. 

Hanna
Schoonmaak
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SEctOR: Bio winkel 
LEEFtiJD: 48 JaaR

RENTELOZE LENING: 3.000 €
MICRO-KREDIET: 15.000 €
paRtNER: BRUSOc
DatUm: augustus 2014  
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SEctOR: Voeding
LEEFtiJD: 25 JaaR

RENTELOZE LENING: 5.000 €
MICRO-KREDIET: 10.000 €
PARTNER: microStart
DATUM: december 2014  

Guita is geboren te Kaboel, in Afghanistan, en was 2 jaar oud toen ze samen 
met haar ouders naar België verhuisde.
Na een moeilijke start in haar leven en een opeenstapeling van persoonlijke proble-
men, blijft Guita actief en begint in de horeca te werken om haar boterham te verdie-
nen en ook om haar studies te bekostigen, zodat ze freelance journaliste kan worden.

Op zoek naar meer zekerheid voor zichzelf en haar gezin, droomt Guita ervan om op 
een dag haar eigen bedrijf te starten en zelfstandig te werken. 

Toen ze aan een conferentie over de productie van biovoeding deelnam, besloot Gui-
ta om haar idee uit te werken om oesterzwammen in koffiedik te gaan kweken. Guita 
krijgt deze koffiedik gratis in verschillende cafés te Antwerpen en krijgt de kelders van 
het Atheneum gratis ter beschikking om de oesterzwammen te kweken. Dankzij de 
hulp van microStart en Funds For Good kon Guita de nodige inrichtingen en aankopen 
doen voor haar productie. Momenteel kun je haar producten in verschillende Carre-
four-winkels in de Antwerpse regio aantreffen.

SEctOR: KLEDEN
LEEFtiJD: 26 JaaR

RENTELOZE LENING: 2.000 €
MICRO-KREDIET: 5.300 €
PARTNER: microStart
DATUM: december 2014  

Gaspar is 26 jaar en is geboren te Cabinda (Angola). In Antwerpen is hij 
stichter en uitbater van “Arternative”, een merknaam voor kledij en toe-
behoren. 
Arternative begon in de vorm van een project dat door vrienden werd uitgewerkt 
toen hij in het 5e jaar op de middelbare school zat. Na zijn studies keerden zijn ouders 
terug naar Angola. Gaspar combineerde studentenjobs met zijn studies aan de aca-
demie zodat hij zich professioneel kon specialiseren in wat zijn passie was geworden. 

In mei 2014 werd zijn informele activiteit een heuse, voltijdse beroepsactiviteit: met 
zijn spaarcenten kon hij zijn eerste collectie lanceren, die in 6 maanden tijd werd 
verkocht. Omdat hij onvoldoende financiële middelen had om de tweede collectie 
in haar geheel te financieren, kon hij dankzij de hulp van microStart en Funds For 
Good de transport- en douanekosten betalen voor een collectie, die wij veel succes 
toewensen.

Guita
Bio oesterzwammen
EcOpRa

Gaspar
Kledij
aRtERNatiVE

Imke is 48 jaar, zij werkte als assistente in een advocatenkantoor. Na een 
herstructurering bij haar werkgever verliest ze haar baan.
Omdat Imke graag zelfstandig wou worden en in de sector van de biovoeding zeer 
goed thuis is, besloot ze om de eerste winkel met BIO-voeding in de wijk Sint-Joost 
te openen. Imke wordt gesteund door een coach van de gemeenschap van Funds For 
Good. U bent iedere dag van harte welkom in haar winkel van 11u tot 19u30! Geslo-
ten op zondag en maandag. 

Imke
Bio Winkel
BiO WiLLEmS
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aNDERE ONDERStEUNDE pROJEct

WaaROm aNDERE 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 ten gunste van an-
dere verenigingen worden gegenereerd.

GOODS tO GiVE

In België worden ieder jaar miljoenen nieuwe producten vernietigd omdat ze niet 
verkocht raken, terwijl er anderzijds 1.6 miljoen mensen op de rand van de armoede 
leven.

G2G verzamelt non-food overschotten van voorraden bij de industriële wereld (zeep, 
shampoo, waspoeder) en verdeelt die opnieuw bij hulpbehoevenden overal in België 
dankzij de sociale organisaties van haar netwerk. Dit gebeurt via een logistiek plat-
form en het internet (een professionele opslagplaats en een catalogus-site aan de 
hand waarvan online kan worden besteld).

ENKELE ciJFERS
In 2014 heeft G2G voor meer dan 1 miljoen euro courant gebruikte non-food produc-
ten aan minderbedeelden weggegeven via meer dan honderd sociale organisaties die 
overal in België tegen armoede strijd voeren.

Meer dan twintig gerenommeerde ondernemingen zijn al partner geworden: Procter 
&Gamble, l’Oréal, Beiersdorf, Ecover,…  

aaNWENDiNG VaN DE ScHENKiNG
Financiële schenkingen die door Funds For Good worden toegekend zijn voor Goods 
to Give een fantastische gelegenheid om hun sociale impact op te krikken via concrete 
acties in functie van hun kalender. 

In het huidige geval zorgt een schenking van 3515€ dat ze een actie kunnen voeren 
voor de verdeling van geschenkpakken nu de schoolvakanties voor de deur staan, 
bestemd voor de arme kinderen onder hun begunstigden. Wij maken 1500 tot 2500 
pakken klaar, met daarin onder andere speelgoed voor buiten, knutselmateriaal, 
zonnecrème, grappige zwachtels en vele andere verrassingen. 

Een gelijkaardige actie, bestemd voor vrouwen, kon in 2014 worden gevoerd dankzij 
de vorige schenking van Funds For Good. Goods To Give heeft toen meer dan 2700 ges-
chenkpakken aan haar vrouwelijke publiek uitgedeeld, voor een totale marktwaarde 
van ongeveer 300.000€, ter gelegenheid van de eindejaarsfeesten. Het succes van 
deze actie was overdonderend. Vele blijken van dankbaarheid die wij kregen van dit 
publiek dat niet vaak verwend wordt, overtuigen ons 100% om onze initiatieven in 
deze richting verder te zetten.
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