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Onze visie 

Bij spullenhulp willen wij meewerken aan de opbouw van een 
maatschappij die rechtvaardiger is en waarin iedereen met 
respect en waardigheid wordt behandeld en rechten maar 
ook plichten heeft. 

Onze acties

Omdat wij structureel en efficiënt willen werken, hebben 
we twee grote krachtlijnen bepaald waarop onze ingrepen 
steunen: de toegang tot huisvesting en de toegang tot werk 
of een activiteit.

Herinschakeling door werk is de hoeksteen van ons ped-
agogisch project. Om zowel individueel als collectief een 
bevredigend sociaal leven te hebben, is de concrete ervaring 
van samen leven en werken volgens ons de best mogelijke 
leerschool.

Onze missie 

Spullenhulp heeft sinds 1937 de opdracht om mensen in nood 
te begeleiden, zodat ze weer een plaats in de maatschappij 
kunnen vinden. 

Onze waarden

• Zich engageren en zich inzetten met en voor de 
anderen

• Handelen met overtuiging 

• De gevolgen van onze daden dragen 

• Het verschil aanvaarden

• Echt zijn in onze relaties en transparant in onze werking

Ons charter

4
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Ons model
Bij spullenhulp noemen we onszelf een sociale on-
derneming. Onze opdracht is sociale waarde creëren 
door nieuwe kansen te benutten om deze opdracht, 
deze missie, te onderbouwen. 

Sociale ondernemingen gaan de moeilijke uitdaging 
aan om een activiteit van productie van goederen 
en diensten te koppelen aan een sociale missie 
van dienstverlening aan de gemeenschap. Deze  
dienstverlening aan de gemeenschap is opgedeeld 
in drie opdrachten: 

De opdracht van 
herinschakeling 
Door de economische 

activiteit kunnen mensen 
die veraf staan van de 
klassieke arbeidsmarkt, 

weer ingeschakeld 
worden. 

De opdracht  
om te strijden  

tegen armoede
De winst uit de activiteit 

draagt bij tot de financiering 
van sociale acties om armoede 

in België te bestrijden. 

De inzamel-, sorteer- 
en verkoopactiviteiten 
maken het mogelijk om 
een hele reeks giften 

te recycleren.

De opdracht  
om zorg te dragen  

voor het milieu 
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UW MaTerIËle gIFTeN



Partnerschappen in de inzameling 

Wij kunnen op tal van trouwe partners rekenen voor de inzameling. Het hele jaar door maken de NMBS en bpost het ons mogelijk 
om grote hoeveelheden goederen uit hun voorraad verloren voorwerpen en niet-opgevraagde pakketten nuttig toe te passen. 

Ook organiseerden grote en middelgrote bedrijven in de loop van het jaar gerichte inzamelingsacties ten bate van Spullenhulp. 

Zo hebben wij dankzij Carrefour, INNO, PointCarré, Caméléon veel tonnen textiel en goederen van kwaliteit 
binnen gekregen. 

Spullenhulp maakt ook deel uit van het netwerk Ressources, de federatie van sociale-economiebedrijven 
die actief zijn in afvalvermindering door recuperatie, hergebruik en nuttige toepassing van de hulpbronnen.

kledingcontainers  
in heel België

Meubilair en Allerlei Textiel

Ingezamelde ton  

7100t

2016

2017

2018

7627t

7997t

1416

1064

12866341

6036

6008

841
Wat gebeurt er met uw giften? 

recyclagespullenhulp 
winkels 

export vuilnisbak 
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UW aaNKOPeN



middelen genereren voor 
onze sociale acties

 een platform aanleggen 
voor de inschakeling van 

een publiek dat ver af staat 
van de arbeidswereld 

mensen met weinig 
middelen in staat stellen om 
goederen van kwaliteit te 
kopen voor een lage prijs 

bijdragen tot een  
verantwoordelijk beheer 

van het milieu en  
van ons afval

een netwerk van winkels 

• 21 textielboetieks 
• 1 babyboetiek 
• 1 retroboetiek 
• 4 algemene winkels voor meubilair, allerlei voorwerpen, 
elektrische toestellen, kleding (Brussel, Waver, Namen, Luik)

Winkels voor alle publieksgroepen 

Onze klanten komen bij ons grotendeels om koopjes te 
vinden! Fans van mode, shopping, brocante doen zichzelf 
graag plezier voor een prikje. Sommigen komen af op de 
miniprijsjes, maar anderen zijn vooral gevoelig voor de 
milieumeerwaarde van tweedehands.

evolutie van de omzet van 
de winkels (in miljoen euro)

 2016 2017 2018

11 ,7

9,5
10,5

De kerndoelen van de winkels
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UW gIFTeN IN TIJD



Vrijwilligerswerk 
Omdat wij overtuigd zijn dat meewerken aan een profes-
sionele activiteit bijdraagt tot het algemeen welzijn van de 
mens, onthalen wij in onze structuren vrijwilligers met zeer 
diverse achtergronden: werklozen of OCMW’ers, gepen-
sioneerden, mensen die arbeidsongeschikt zijn, enzovoort. 

Of ze nu een eerste beroepservaring willen opdoen of 

bezig willen zijn of werk willen vinden in onze vereniging, 
het opmerkelijkste is vooral de verscheidenheid van hun 
profielen, net zoals ze ook heel diverse redenen hebben 
om naar ons toe te komen! al onze teams verwelkomen 
vrijwilligers. Aan het onthaal, voor het inzamelen, ophalen, 
sorteren, in de verkoop en de administratie …

aCTIeve vrIJWIllIgers

265

243

289

 2016 2017 2018
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UW FINaNCIËle gIFTeN



Ook al zijn we door onze activiteit in de sociale economie zelfbedruipend, toch hebben wij financiële hulp nodig van parti-
culieren en bedrijven, om samen het hoofd te bieden aan onze uitgaven en om al onze opdrachten concreet in te vullen. .

Meer regelmatige giften 

In 2018 hebben we 2.380 personen overtuigd om geregeld 
een financiële gift te doen aan Spullenhulp. 

Inzamelingscampagne op straat 

We maakten de keuze om voorrang te geven aan een 
oog-in-oog dialoog om onze sociale acties voor te stellen. 
Dat wil zeggen zoveel mogelijk mensen ontmoeten en ze 
voorstellen om iets te doen, met een financiële gift. We 
hebben een inzamelingscampagne op straat gevoerd om 
nieuwe schenkers en schenksters bewust te maken en voor 
ons te winnen op lange termijn. 

De teams brachten 5.000 uren door in de straten van Brussel, 
Namen en luik om mensen warm te maken. We werken 
samen met ONG Conseil die ethisch management en een 
waarheidsgetrouw betoog garandeert. 

evolutie van de  
financiële giften

527.602 €
628.500 €

747.423 €

 2016 2017 2018
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FINaNCIeel verslag 2018



sociale  
economie 

Subsidies Bijdrage  
van de  

gebruikers  
en huurgeld 

Schenkingen  
en legaten

Onroerend  
en financieel  
vermogen 

andere  
opbrengsten 

11.3
67
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3.0
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0

60
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3.4
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85
7
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74
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37

70
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26

518
.17

3

118
.473

20
16
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18

20
17

de opbrengsten uit onze activiteiten in de sociale economie stegen fors. deze stijging is tegelijk te verklaren door ons 
beter commercieel beleid en door de exploitatie op volledige jaarbasis van de twee verkooppunten die in 2017 werden 
geopend. de inzamelingsactie op straat in 2018 leverde aanzienlijk meer middelen op. 

Evolutie van de geconsolideerde opbrengsten
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onze uitgaven in verband met de economische activiteit verminderden door een betere kostenbeheersing. de overdracht 
naar de sociale acties slonk ook, dankzij een beter beheer van de uitgaven bij al onze vzw’s en een grotere autonomie van 
ons sociaal restaurant. de verlaging is ook toe te schrijven aan de schrapping van de activiteit ‘sociale kruidenierswinkel’. 

Evolutie van de geconsolideerde uitgaven

sociale  
economie

sociale acties Marketing  
communicatie  
evenementen

Schenkingen  
en legaten 

Onroerend  
en financieel  
vermogen 

administratie 

9.4
47.2

02

5.3
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.68
5
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.37

7
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23

2.0
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1.8
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5

20
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Tijdelijke en  
blijvende  

huisvesting 

Tewerkstelling  
en opleiding 

Dagelijkse  
ondersteuning

Financiering van de sociale acties 

5,13 
miljoen €
budget 
sociale 
acties 

15% 
eigen middelen 

inzameling  
 sortering – verkoop 

19% 
schenkingen  
en legaten 14% 

bijdragen van 
gebruikers 

andere 2% 

50%
subsidies
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BEDankt !

DankZij uw giftEn En aankopEn 

BegeleIDeN WIJ

kansarmEn
1500



een overkoepelende aanpak 

Kansarmoede beschouwen als een multidimensionale realiteit. 

Een doelbewuste en participatieve werkwijze 

Ervan uitgaan dat mensen hun eigen leven in handen hebben. 

Werken rond een persoonlijk project

De persoon begeleiden om zijn project onder woorden te 
brengen en uit te voeren. 

Inzetten op oplossingen op de lange termijn

Een tijdelijke ingreep voor zelfredzaamheid op lange termijn. 

wij zien armoede als “een netwerk van 
sociale uitsluitingen dat zich uitstrekt over 
meerdere gebieden van het individuele en 
collectieve bestaan. [dit netwerk] scheidt 
de armen van de algemeen aanvaarde 
leefpatronen van de samenleving. deze 
kloof kunnen ze niet op eigen kracht over-
bruggen.”1
1. Vranken, J., & Geldof, D. (red.). (1993). Armoede en 
Sociale Uitsluiting. Jaarboek 1992. Leuven : Acco.

Onze missie
Strijden tegen armoede en sociale uitsluiting
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TIJDelIJKe eN BlIJveNDe HUIsvesTINg 



Onze acties 
Huisvesting voor daklozen 

293 personen gehUisvest

Wij hebben twee onthaaltehuizen, die dag en nacht opvang 
en individuele kamers aanbieden, voor 120 dakloze mannen. 
De vereniging geeft naast kost en inwoon ook psycho- 
sociale, administratieve en medische begeleiding. De gasten 
verblijven er gemiddeld zes maanden. Het onthaaltehuis  
@Home18-24 richt zich specifieker op jongeren en zet met 
zijn werk vooral aan om studies te hervatten of (weer) met 
een opleiding te starten.  

Thuisbegeleiding 
112 personen thUis gevolgd 

Weggaan uit een onthaaltehuis is een moeilijke stap. Om 
vroegere bewoners te helpen om zelfredzaam te blijven, 
hebben wij een dienst voor thuisbegeleiding opgezet. De 
maatschappelijk werkers en werksters begeleiden de 
vroegere bewoners bij al hun dagelijkse stappen op ad-
ministratief, juridisch, budgettair vlak, enz. 

Doorgangswoningen
21 personen gehUisvest 

Wij bieden onze vroegere bewoners formules van semi-au-
tonome of doorgangswoningen aan. Voor sommigen is dit 
de ideale manier om zelfstandiger te worden en meer 
zelfvertrouwen te krijgen, om dan zo toe te groeien naar 
een eigen thuis. 

Wij hebben momenteel drie communautaire huizen en 22 
individuele woningen die door sociale immobiliënkantoren 
worden beheerd. De maatschappelijk werkers en werksters 
gaan er geregeld een kijkje nemen, om zeker te stellen dat 
het project van de bewoners vordert.

Dienst voor het zoeken naar een woning 

Wij begeleiden onze bewoners bij het zoeken van een 
woning. We pluizen samen de advertenties uit en geven 
alle uitleg over de juridische aspecten. Het team begeleidt 
de begunstigden bij alle nodige stappen: de huurgarantie 
storten op een geblokkeerde rekening, de huurovereenkomst 
ondertekenen, enz.
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Onze aanpak 
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in 2015 werd een universitaire leerstoel ingesteld, in partnerschap met het interdisciplinair onderzoekscentrum cirtes 
(Ucl). het eerste onderzoek dat in het kader van die leerstoel werd gevoerd, is bedoeld om de kwestie van de meting 
van de sociale impact in ruime zin onder de loep te nemen. daarna wordt het werk toegespitst op de beoordeling van de 
sociale impact van ons onthaaltehuis. dit moet een betere kijk geven op de impact van een verblijf in een onthaaltehuis 
op de begunstigden, om zo onze activiteit zo goed mogelijk aan te sturen. 

Nieuwe publicatie over de sociale impact

2018 werd gewijd aan een eerste analyse van de gegevens 
en aan de opmaak van een nieuwe publicatie over het 
thema van de beoordeling van de sociale impact. Dit werk 
schetst het hele proces van de impactanalyse dat in het 
kader van de Leerstoel van Spullenhulp werd uitgevoerd 
en belicht de eerste resultaten van het onderzoek. Zo 
willen wij van gedachten kunnen wisselen over de concrete 
ervaringen van de impactanalyse met andere actoren uit 
de sociale sector en bijdragen tot een nieuwe dynamiek in 
de denkoefeningen ter zake. 

Organisatie van een colloquium: “Sociaal 
werk ... voor welke resultaten?”

Om onze ervaring met de studie van de sociale impact van 
het Onthaaltehuis te delen met de sociale sector, organi-
seerden wij op 25 mei 2018 een ontmoetingsdag. Deze dag 
bracht meer dan 160 mensen samen. Dit treffen bood de 
kans om dieper in te gaan op de concrete ervaring op dat 
vlak en om het standpunt van de verschillende betrokken 
partijen over het proces te horen. 

De leerstoel van spullenhulp  
over de sociale impact
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TeWerKsTellINg eN OPleIDINg



Een beroep aanleren
1212 personen volgden

een socio-professioneel
inschakelingstraject

Wij geloven dat een persoon inzetten 
voor een activiteit of aan het werk 
zetten onmisbaar is om de eigenwaarde 
van die persoon op te krikken, om zijn 
sociaal weefsel (weer) uit te bouwen, om 
beroepsvaardigheden te verwerven, 
om zijn eigen leven weer vorm te geven 
en zelfredzaam te worden. Daarom  
organiseren wij  onze inzamel- , 
sorteer- en verkoopactiviteiten ook als  
werkplekleerplatforms. 

Opleidings- en  
tewerkstellingsplatform 

229 personen begeleid 

Wij helpen alle personen die in aanraking 
komen met onze structuren om werk te 
vinden. Met dat doel voor ogen richtten 
wij twee ruimtes in waar ze naar werk 
kunnen zoeken, met de nodige computers 
en omkaderd door een maatschappelijk 
werker, om hun cv’s en motivatiebrieven 
op te maken en toegang te hebben tot 
de online vacatures.

Atelier voor opleiding in 
elektromechanica 
30 stagiairs opgeleid

In 1993 hebben wij een centrum opgericht 
voor opleidingen in elektromechani-
ca. De stagiairs worden er gedurende 
13 maanden opgeleid. Ze werken aan 
de defecte huishoudtoestellen die wij 
krijgen en leren ze herstellen. Daarna 
worden die toestellen voor een zacht 
prijsje verkocht in onze winkels. Dankzij 
het getuigschrift van beroepsopleiding 
dat er bij hoort, kunnen de meeste 
stagiairs weer een plaats vinden op de 
arbeidsmarkt. 

De statuten die onze Inschakelingspool beheert 
Vrijwilligers • personen onder artikel 60-contract • Bewoners van onze onthaaltehuizen • werkgestraften • Stagiairs • Hori-
zon-stagiairs  • omscholingsovereenkomst • inschakelingsgesco’s • instapstage in bedrijven • Duaal leren (Efp, ifapmE,…)

in 2018 onderging de inschakelingspool een reorganisatie. wij begeleiden nu personen per bedrijfssector en per 
vakgebied en niet langer volgens het statuut. Zo kunnen we efficiënter aan de professionele herinschakeling werken. 
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DagelIJKse ONDersTeUNINg



sociaal onthaal 
Culturele en  

sportactiviteiten 
12 activiteiten per maand 

Wij organiseren allerlei activiteiten, van 
juweelworkshops tot kajakken, langs 
stadsbezoeken. Wij betalen een deel 
van de prijs, zodat onze begunstigden 
kunnen deelnemen. De organisatie van 
een activiteit brengt ook noties bij die 
soms wat verloren gingen: inschrijven, 
op tijd betalen, stiptheid … 

Budgettaire, juridische en 
materiële hulp 

590 geZinnen begeleid 

Iedereen die in Brussel of Luik woont, 
kan bij onze algemene sociale diensten 
aankloppen voor hulp. wij luisteren, bieden 
materiële en voedselsteun, budget- 
begeleiding, enz. Het doel is om de 
persoon weer zelfredzaam te maken. 

gezondheid 
Gezondheidsbalans en 

medische opvolging 
293 personen gevolgd 

Een goede gezondheid, zowel lichamelijk  
als geestelijk, is cruciaal voor het zel-
frespect, de zelfwaarde en om de 
touwtjes van het eigen leven in handen 
te krijgen en te houden. Elke week zijn 
er twee medische spreekuren voor 
onze bewoners. Ook wordt voor alle 
nieuwkomers een gezondheidsbalans 
opgemaakt. 

Psychiatrische opvolging
98 personen begeleid 

Veel bewoners van onze onthaaltehuizen 
kampen met zware verslavingsproblemen. 
Het gaat in veel gevallen om alcohol. Daarom 
beslisten wij in 2011 om een dienst op te richten 
die gespecialiseerd is in deze ziektebeelden. 
Deze is bedoeld om een netwerk van hulp 
en zorg uit te bouwen rond de persoon die 
met een verslaving worstelt. .

Voeding 
Sociaal café 

300 personen per maand 

L’Aire de Rien, ons sociaal café, bestaat 
sinds 2010 en is een gezellige plek om 
afzondering, werkeloosheid en een-
zaamheid tegen te gaan. Wij bieden er 
dagonthaal, een alcoholvrije bar, een 
keuken, tafelvoetbal, een zithoek, enz.

sociaal restaurant 
300 maaltijden bereid per dag 

Deze maaltijden worden bereid door 
onze chef-kok, met de hulp van personeel 
in inschakeling. We bereiden ze met 
verse producten van de vroegmarkt en 
met onverkochte producten van gulle 
bedrijven. Ze worden daarna in ons 
onthaaltehuis geserveerd of geleverd 
aan andere verenigingen en sociale 
restaurants.
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BesTUUr



De Algemene Vergadering 
de algemene vergadering is als enige bevoegd om over 
volgende onderwerpen te beraadslagen: 

1  Wijziging van de statuten 

2  Benoeming en ontslag van de bestuurders,  
 bestuursters en commissaris

3  Goedkeuring van de budgetten en de rekeningen

4  Kwijting aan de bestuurders, bestuursters en commissaris

5  Uitsluiting van een lid

6  Ontbinding van de vereniging

7  Omvorming van de vereniging tot vennootschap  
 met sociaal oogmerk.

De raad van Bestuur 
het beheer van de vereniging is toevertrouwd aan een 
raad van bestuur die aangesteld wordt door de algemene 
vergadering. de raad van bestuur bestaat uit zes tot twaalf 
leden. de bestuurders en bestuursters oefenen hun mandaat 
gratis uit. elke door de vereniging bezoldigde functie is 
onverenigbaar met een bestuurdersmandaat bij de vzw. 

de raad van bestuur duidt in zijn midden een voorzitter aan 
en benoemt een algemeen directeur, waar hij het dagelijks 
beheer aan toevertrouwt. de ad handelt collegiaal met de 
voorzitter, richt het directiecomité op en zit het voor.

Het Directiecomité
het directiecomité is een beheerorgaan dat bestaat uit de 
directeurs van de vzw spullenhulp, met algemeen directeur 
emmanuel bawin als voorzitter. dit comité heeft onder meer 
de opdracht om op basis van de insteek van hun teams 
actiestrategieën voor te stellen aan de RvB. Zodra deze 
besproken en goedgekeurd werden, heeft het comité tot 
rol om deze beslissingen in te voeren door ze in concrete 
acties om te zetten.

Samenstelling

vincent DoumiEr, Voorzitter 
Jean-Claude Daoust 
etienne de CALLATAY 

Xavier DECLEVE 
Charles grEgoirE 

Olivier LEnDo 
Jos LinkEns 

Sabine sagaErt 
Bernard t’sErstEVEns 
Christiane Van DammE 

Benoit VELgE
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slUIT BIJ ONs aaN!



op basis van het principe dat het voorbeeld tot verandering leidt, verwelkomen wij altijd graag groepen die ons 
sorteercentrum komen bezoeken. We stellen er het model van de sociale economie voor dat specifiek is voor onze 
vereniging. daarna bezoeken we het sorteercentrum, met onderweg uitleg over het sorteerparcours van het textiel 
en de diverse voorwerpen. Zo willen wij onze sociale opdrachten toelichten om de bezoekers bewust te maken van de 
sociale, economische en milieu-uitdagingen die zich voor ons stellen. 

Deze bezoeken zijn voor groepen van 10 tot 30 personen, 
vanaf 12 jaar. Ze komen meestal van scholen, maar we krijgen 
ook bezoek van verenigingen of professionele groepen. 
In 2018 kregen we meer dan 600 belangstellenden over de 
vloer in  ons sorteercentrum.

interesse?

aarzel niet en neem contact met ons op om een bezoek 
te organiseren! 
communication@petitsriens.be 
0498 172 981

spullenhulp leren kennen 
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Onze bollen voor uw 
kleding

Wij beschikken over meer dan 800 
bollen in heel België. De lijst van al deze 
punten vindt u op 

www.spullenhulp.be

opgelet: om te garanderen dat uw 
giften een nuttige toepassing krijgen, 
moeten de zakken zeker goed dicht zijn 
en de schoenen  aan elkaar gebonden 
zijn, met de veters of een elastiekje.

 giften in de winkel of 
in het depot 

U kunt giften ook naar een winkel 
brengen. 

Voor textiel zijn al onze winkels vandaag 
ook inzamelpunten. Ze zijn open van 
10.30 tot 18 uur. 

Voor al uw giften (textiel, meubilair en 
allerlei voorwerpen) is ons depot aan 
de Provooststraat 30-32 in 1050 elsene 
open van maandag tot zaterdag, van 
8 uur tot 18 uur en aan de Zuunstraat 
69 in 1070 Anderlecht, van maandag 
tot donderdag van 7.30 tot 16 uur, op 
vrijdag van 7.30 uur tot 15.30 uur. 

De winkels in Luik, Waver en Namen 
zijn van maandag tot zaterdag open 
van 10.30 tot 18 uur.

Gratis ophaling aan 
huis 

• Voor Brussel, bel naar 02/5411386, van 
maandag tot vrijdag tussen 8 en 17 uur.

• Voor de zone Waals-Brabant, bel naar 
010/22 78 75, van maandag tot vrijdag 
tussen 10.30 en 18 uur.

• Voor de zone Namen, bel naar 
081/23.16.42, van maandag tot zaterdag 
tussen 10.30 en 18 uur.

• Voor de zone Luik, bel naar 04/341.70.65, 
van maandag tot zaterdag tussen 10.30 
en 18 uur. 

• Formulier online beschikbaar op onze 
website www.spullenhulp.be

Een materiële gift doen
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1000 beUrs
kleerkopersstraat 11

1000 anneessens
lemonnierlaan 20

1000 marollen
hoogstraat 188

1020 laken
de wandstraat 121

1030 schaarbeek
helmetsesteenweg 199-201

1040 jacht
waversesteenweg 800

1040 merode
stafhouder braffortstraat 
9-11

1050 kastelein 
CEntraLE winkEL 
BABy PARADISE & RETRO
amerikaansestraat 97, 
101, 105

1050 kerkhof  
 van elsene
boondaalsesteenweg 453

1050 naamsepoort
elsensesteenweg 106

1050 flagey
elsensesteenweg 
304-306

1060  
st-gillisvoorplein
waterloosesteenweg 149

1070 st-gUido
wayezstraat 129

1082 schweitZer
dr schweitzerplein 9

1090 spiegel
jetsesteenweg 683

1140 evere
leuvensesteenweg 918

1180 vanderkindere
vanderkinderestraat 160

1180 Ukkel centrUm
Xavier de buestraat 38

1190 st-denijs
neerstalsesteenweg 27-33

1200 georges henri
georges henrilaan 228

1210 madoU
leuvensesteenweg 29

1950 stokkel
potaardestraat 17

1300 waver
rue florimond letroye 3

4020 lUik
rue paul-joseph carpay 26

5000 namen
rue de bomel 29

vrouw Man Kind Baby Baby  
acc.

Speelgoed BoekenHuislinnen allerlei Klein 
electro

FietsFournituren Huwelijk retro Meubilair Upcyclingelectro

Maandag - Zaterdag 10.30 - 18 uur

een solidaire aankoop doen
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Met een eenmalige gift of een maandelijkse gift op rekening  

BE33-0000-1902-6346

Online gift
Om u de mogelijkheid te geven om ons via onze website te 
steunen, hebben wij een platform aangemaakt voor online 
giften. U kunt nu beveiligde betalingen doen via Bancontact 
of met kredietkaarten of gewoon uw geregelde giften bij 
ons bevestigen.

Meer info op www.spullenhulp.be/nl/doe-een-financiele-gift/

Legaten
Wij zijn lid van testament.be: neem een goed doel op in 
uw testament. Maak de wereld rechtvaardiger voor de  
toekomstige generaties. 

• Wij garanderen dat 100% van uw giften rechtstreeks onze sociale 

acties financieren en dat geen enkele gift wordt besteed aan interne 

werkingskosten. 

• De VZW Spullenhulp heeft de erkenning van het Ministerie van 

Financiën voor de aflevering van een fiscaal attest. U ontvangt dit 

automatisch voor elke gift van minimaal 40 € per jaar. 

• De VZW Spullenhulp is lid van de VEF, Vereniging voor Ethiek in de 

Fondsenwerving. Dit betekent dat wij beantwoorden aan criteria 

betreffende de transparantie van de rekeningen, de duidelijkheid 

van de bestemming van de fondsen, de naleving van de wil van de 

schenker, enzovoort. 

• Onze jaarrekeningen worden gecontroleerd en in alle transpar-

antie gepubliceerd op donorinfo.be 

Vragen? 

stel ze aan 

Christine rousseau 
verantwoordelijke Filantropie
christine.rousseau@petitsriens.be

02 541 13 91 • 0491 90 82 97

Ons financieel steunen
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Vrijwilligerswerk 

Welk profiel u ook hebt of wat u ook graag doet, wij trachten 
altijd een functie voor u te vinden die aansluit op uw  
vaardigheden, terwijl u ons maximaal helpt. 

Meer info kunt u aanvragen via  
volontariat@petitsriens.be

Stages

Er zijn in onze activiteitsectoren heel wat mogelijkheden 
voor stages en ook voor onderwerpen voor proefschriften. 

We kijken uit naar uw voorstellen via:  
stage@petitsriens.be

Jobs
Spullenhulp heeft bijna 320 bezoldigde werknemers in dienst! 
Bent u zelf een dynamisch en idealistisch iemand en wil u 
zich inzetten voor een zaak die er maatschappelijk echt toe 
doet? Armoede raakt u? 

Wij bieden u jobs aan in zeer uiteenlopende sectoren:  
• Verkoop • Maatschappelijk werk • Human resources • Main-
tenance • Logistiek • Sorteren en herstellen • Boekhouding 
• Administratie • Communicatie • Onthaal

Onze vacatures vindt u via het tabblad jobs op onze website 
www.spullenhulp.be

Bij het team komen
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ONZe sTrUCTUreN 
eN CONTaCTPUNTeN

Maatschappelijke zetel en Centrale 
winkel

Amerikaansestraat 101 • 1050 Brussel  02 537 30 26

sorteercentrum en administratie

Zuunstraat 69 • 1070 Anderlecht  02 541 13 80

Centrum voor Sociale Opvang  
e.H. Froidure Brussel

Amerikaansestraat 101 • 1050 Brussel  02 533 04 60

Centrum voor Sociale Opvang  
e.H. Froidure luik

Rue Carpay 26 • 4020 Liège-Bressoux  04 343 66 94

Een Eigen Dak 

Amerikaansestraat 101 • 1050 Brussel  02 533 04 62

Onthaaltehuis van spullenhulp 

Provooststraat 30-32 • 1050 Brussel  02 541 13 96

Onthaaltehuis @Home 18-24

Koningsstraat 190 • 1190 Brussel  02 538 64 77

spullenhulp.be
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