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Wie  
zijn 
wij

6 Ons charter
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Wie zijn wij → Ons charter

O N S  C H A R T E R

Onze visie Onze acties

Wie zijn wij → Ons charter

Wij willen meebouwen aan een rechtvaardiger en meer 
solidaire samenleving. Dat willen wij allemaal samen 
doen. Dankzij een efficiënte organisatie die strookt met 
onze waarden en die een positieve impact heeft op  
het welzijn, de samenleving en het milieu.

Omdat wij structureel en efficiënt willen werken, 
hebben wij twee prioritaire krachtlijnen vastgelegd: 
toegang tot huisvesting en toegang tot werk of een 
activiteit. Herinschakeling door werk is de hoeksteen 
van ons pedagogisch project. Om zowel individueel 
als collectief een sociaal leven te hebben waarbij we 
ons kunnen ontplooien, zijn concreet samenleven en 
samenwerken in onze ogen de beste leerschool.  

Met de inkomsten die wij 
genereren via het inzamelen, 
sorteren en verkopen van 
tweedehandsartikelen en met 
de giften die wij krijgen, kunnen 
wij mensen begeleiden en hun 
herinschakeling bevorderen 
volgens de beginselen van 
duurzame ontwikkeling. En om 
het kader van de hulpverlening 
te overstijgen en efficiënt te 
strijden tegen armoede en 
uitsluiting, trachten wij het 
sociale en economische beleid te 
beïnvloeden om ongelijkheid te 
voorkomen en terug te dringen.

6 7



 Onze missie Onze waarden
Sinds 1937, het jaar dat de vereniging 
werd opgericht door pater Froidure, stelt 
Spullenhulp zich tot taak om mensen 
in moeilijkheden te begeleiden zodat 
ze opnieuw hun plaats kunnen vinden 
in de samenleving. Wij willen iedereen 
aanmoedigen om zelfstandiger te worden, 
echter zonder de banden met de  
anderen en met hun omgeving uit  
het oog te verliezen.

Ons engageren 
en ons inzetten 
met en voor de 

anderen

Handelen  
met overtuiging

De gevolgen 
dragen van onze 

daden
Verschillen 

aanvaarden

Oprecht zijn in 
onze relaties en 
transparant in 
onze werking

9 Wie zijn wij → Ons charter



 Ons model

Een  
sociale  

onderneming

Bij Spullenhulp blijven we ons inzetten om sociale 
waarde te creëren en nieuwe kansen te benutten  
om deze opdracht te ondersteunen.

Sociale ondernemingen gaan de moeilijke uitdaging 
aan om de productie van goederen of diensten te 
combineren met sociale dienstverlening aan de 
gemeenschap. Deze dienstverlening is onderverdeeld 
in 3 opdrachten

01Strijden tegen  
armoede

De winst uit de activiteit helpt om sociale 
acties te financieren die strijden tegen 

armoede in België.

02 Zorg dragen  
voor het milieu
Dankzij inzameling, sortering  
en verkoop kunnen heel wat giften  
worden gerecycleerd.

Socioprofessionele 
inschakeling

Met onze economische activiteit kunnen wij 
mensen helpen die veraf staan van  

de klassieke arbeidsmarkt.
03
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S O C I A L E  
E C O N O M I E

Onze acties → Sociale economie 14 15



Inzamelen

641 

Onze acties → Sociale economie

kledingcontainers  
in heel België

inzamelpunten 
voor textiel

8.098 ton materiële  
giften 

6.670
ton ingezameld 
textiel1.428 

ton meubelen  
en allerlei

+63
16 17Onze acties → Sociale economie



Onze inzamlings- 
partners

De meeste spullen worden ingezameld via de 
kledingcontainers die over de drie gewesten van 
het land zijn verdeeld. Meer dan 120 gemeenten 
schenken ons hun vertrouwen. Wij mogen spullen 
inzamelen op hun grondgebied en bieden daarbij 
een optimale dienstverlening aan hun inwoners. 

Daarnaast kunnen wij bij de inzameling rekenen 
op heel wat trouwe partners. De NMBS, bpost en 
Vandenborre helpen ons het hele jaar door: voor heel 
wat goederen uit hun voorraad verloren voorwerpen 
en niet-opgevraagde pakjes mogen wij een nuttige 
toepassing vinden.

Spullenhulp maakt ook deel uit van  
het netwerk Ressources, de federatie  
van sociale ondernemingen die de 
afvalberg verminderen door goederen  
te recupereren, te hergebruiken en nuttig 
toe te passen.

Ook een aantal middelgrote en grote 
ondernemingen houden punctuele inzamelingsacties 
ten voordele van Spullenhulp.

Via Carrefour, PointCarré, Caméléon of Galeria  
Inno hebben wij een grote hoeveelheid textiel  
en kwaliteitsgoederen ontvangen.

18 19 Onze acties → Sociale economieOnze acties → Sociale economie



Sorteren
In 2019 werd meer dan 8.000 ton giften gesorteerd. 
Kleding, speelgoed, elektrische huishoudapparaten 
en nog heel wat andere voorwerpen. Deze 
tweedehandsgoederen worden gesorteerd 
volgens de staat waarin ze verkeren, het merk of 
het materiaal waaruit ze zijn vervaardigd. Dagelijks 
helpen meer dan 150 mensen om deze artikelen een 
zo nuttig mogelijke toepassing te geven.

Wat gebeurt er 
met uw giften?

Meubelen & allerlei 

Spullenhulp 
winkels

Recyclage Export Vuilnisbak

52%
33%

5%
10%

Spullenhulp 
winkels

Recyclage Export Vuilnisbak Diverse

Textiel

17%
28% 33%

19%

3%
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Verkoop

textielwinkels

baby- 
winkel

retro- 
winkel

algemene 
winkels 

De kerndoelen  
van de winkels

Een netwerk  
van winkels

21  

01 01

VOOR MEUBELEN, VOORWERPEN, 
ELEKTRO, KLEDING (BRUSSEL, 
WAVER, NAMEN, LUIK)

04Een inschakelingsplatform zijn voor een publiek  
dat veraf staat van de arbeidsmarkt

Fondsen genereren voor onze sociale acties

Mensen met weinig middelen de mogelijkheid bieden 
om kwaliteitsgoederen te kopen voor een lage prijs

Bijdragen tot een verantwoordelijk milieu-  
en afvalbeheer

22 23 Onze acties → Sociale economieOnze acties → Sociale economie



Een winkel  
voor elk  
publiek
De meeste klanten komen naar ons om koopjes 
te doen! Mode, shopping of brocante ... Ze willen 
zichzelf een plezier doen voor weinig geld. Waar 
sommige mensen komen voor de miniprijzen, zijn 
anderen vooral gevoelig voor de meerwaarde  
van tweedehandsaankopen voor het milieu.

EVOLUTIE VAN DE OMZET  
VAN DE WINKELS 

20
17

20
19

10,5M€

20
18

11,7M€ 12,4M€
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D E  S O C I A L E  
A C T I E S

Onze acties → De sociale acties 26



Onze  
sociale  
missie

Strijden tegen 
armoede  
en sociale 
uitsluiting

“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 
overbruggen” *

* VRANKEN, J., & GELDOF, D. (EDS.). (1993). ARMOEDE EN SOCIALE 
UITSLUITING. JAARBOEK 1992. LEUVEN: ACCO.

28Onze acties → De sociale acties

Armoede is voor ons: 



Een globale 
aanpak

Kansarmoede beschouwen 
als een complexe en 
multidimensionale realiteit.

Oplossingen 
zoeken voor  
de lange termijn

Een individuele 
en participatieve 
aanpak

De persoon op basis van 
zijn verleden, zijn vragen 
en zijn vermogens een 
geïndividualiseerde opvolging 
voorstellen.

Samenwerking
Samenwerken met de sector 
om onze actiedomeinen en het 
netwerk van de personen uit  
te breiden.

Onze acties → De sociale acties30 31

Samen met de personen 
duurzame oplossingen  
zoeken en ze opvolgen  
op lange termijn wanneer  
dat relevant is.

Onze acties → De sociale acties



Tijdelijke en  
blijvende  
huisvesting

De huisvestingsproblematiek is een van 
de facetten van armoede die om een 
dringende oplossing vragen. Heel wat 
begunstigden komen bij ons terecht 
vanwege een huisvestingsprobleem. 
Spullenhulp heeft in de loop der jaren 
verschillende soorten huisvesting 
uitgebouwd waar mensen worden 
opgevangen en begeleid. Deze actie  
werd in 2019 aanzienlijk versterkt.

Huisvesting  
voor daklozen

Wij hebben twee onthaaltehuizen die dag- 
en nachtopvang en individuele kamers 
aanbieden aan 120 dakloze mannen. 
Behalve voor kost en inwoon zorgt de 
vereniging ook voor psychosociale, 
administratieve en medische begeleiding. 
De gasten verblijven er gemiddeld 6 
maanden. Het onthaaltehuis @Home18-24 
richt zich meer specifiek tot jongeren en 
focust vooral op weer naar school gaan of 
een opleiding volgen.

293  personen 
gehuisvest

32 33Onze acties → De sociale acties Onze acties → De sociale acties



Thuisbegeleiding
Weggaan uit het onthaaltehuis is een 
moeilijke stap. Om hen te helpen 
zelfstandig te blijven, begeleiden wij  
onze vroegere bewoners in hun nieuwe 
woning. De maatschappelijk werkers en 
werksters helpen hen bij al hun dagelijkse 
stappen op administratief, juridisch, 
financieel vlak, enz.

Het Parenté Huis, een 
nieuw project van 
Spullenhulp

Dankzij een subsidie van de Franse 
Gemeenschapscommissie en een 
uitzonderlijke privégift, kon Spullenhulp 
een voormalig kantoorgebouw kopen 
op een boogscheut van het Brusselse 
Zuidstation. Na een grondige renovatie  
zal het gebouw vanaf begin 2021 
16 gezinnen kunnen huisvesten in 
appartementen of studio’s.

Spullenhulp wil zo een helpende hand 
bieden aan alleenstaande ouders met 
kinderen die geen dak boven hun hoofd 
hebben of in nood verkeren. Bedoeling  
is om preventief de cirkel van armoede en 
sociale uitsluiting te doorbreken voor de 
toekomstige volwassenen. 

116  
personen 
thuis  
opgevolgd16  

gezinnen 
appartementen 
of studio’s
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Dienst voor  
het zoeken naar  
woningen

Wij begeleiden onze gasten bij het 
zoeken naar een woning en leggen hen 
de wettelijke aspecten uit. Het team 
begeleidt de begunstigden bij  
de stappen die ze moeten ondernemen: 
geblokkeerde rekening voor de 
huurwaarborg, ondertekening van  
de huurovereenkomst, enz.

Transitwoningen
Wij bieden onze vroegere bewoners 
van de onthaaltehuizen formules aan 
om semi-zelfstandig te wonen of in een 
transitwoning. Voor sommigen is deze 
stap ideaal om zelfstandiger te worden 
en vertrouwen te winnen zodat ze zich 
uiteindelijk zelf uit de slag zullen  
kunnen redden.

Vandaag hebben wij 3 gemeen- 
schapshuizen en 22 individuele 
woningen die worden beheerd  
door sociale vastgoedkantoren.  
De maatschappelijk werkers en  
werksters gaan er regelmatig op  
bezoek om te kijken of de bewoners  
vorderingen maken.

21  personen 
gehuisvest

36 37Onze acties → De sociale acties Onze acties → De sociale acties



Tewerkstelling  
en opleiding

535 personen    
volgden een  
traject voor socio- 
professionele 
inschakeling

38 39Onze acties → De sociale acties

Een beroep  
aanleren

Wij zijn ervan overtuigd dat mensen 
een bezigheid bezorgen of aan het 
werk zetten hen aanzienlijk helpt om 
hun eigenwaarde te verhogen, hun 
sociaal weefsel (weer) verder uit te 
bouwen, vaardigheden te verwerven, 
hun leven weer vorm te geven en 
zelfstandig te worden. Daarom zien 
wij onze inzamelings-, sorteer- en 
verkoopactiviteiten ook als een manier 
van werkplekleren.

Aansluitend bij onze eerste missie 
- hulp bieden aan personen in nood - 
ontwikkelden wij een inschakelingspool 
die zich tot doel stelt om een zeer 
kwetsbaar publiek in te zetten voor 
een activiteit en/of aan het werk te 
zetten om hun sociale en professionele 
herinschakeling te bevorderen.



De verschillende 
contracten die 
worden beheerd 
door onze 
inschakelingspool

 ↳ Vrijwilligers 

 ↳ Mensen onder artikel 60-contract 

 ↳ Bewoners van onze onthaaltehuizen

 ↳ Personen met een werkstraf

 ↳ Stagiairs

 ↳ Horizon-stagiairs

 ↳ Omscholingsovereenkomsten

 ↳ Inschakelingsgesco’s

 ↳ Instapstages in bedrijven

 ↳ Duaal leren (EFP, IFAPME, enz.)

40 41 Onze acties → De sociale acties



Vrijwilligerswerk
Overtuigd dat het deelnemen aan 
een beroepsactiviteit bijdraagt tot het 
globale welzijn van de mens, ontvangen 
wij in onze structuren vrijwilligers met 
heel uiteenlopende achtergronden: 
werkzoekenden of OCMW-begunstigden, 
gepensioneerden, personen met 
arbeidsongeschiktheid, enz.

Opleidings en 
tewerkstellings- 
platform

Wij helpen iedereen die in contact komt 
met onze structuren om een baan te 
vinden. Daarvoor creëerden wij twee 
‘tewerkstellingsruimten’ die onder 
toezicht staan van een maatschappelijk 
werker. Ze zijn uitgerust met computers 
om cv’s op te maken, motivatiebrieven  
te schrijven en online werkaanbiedingen 
te bekijken.

Ongeacht of ze op zoek zijn naar een eerste 
beroepservaring, een bezigheid of een job in onze 
vereniging, valt vooral de verscheidenheid van de 
profielen op en hun motivatie om bij ons te komen! 
In al onze teams - onthaal, sorteren, verkoop en 
administratie - zitten ook vrijwilligers.

20
17

20
18

20
19

265 289 297

42 43

AANTAL ACTIEVE 
VRIJWILLIGERS
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Atelier voor 
opleiding in de 
elektromechanica

In 1993 richtten wij een centrum op voor 
opleidingen in de elektromechanica. 
Deze opleidingen duren 13 maanden. De 
stagairs leren er om defecte elektrische 
huishoudtoestellen die wij ontvangen te 
repareren. Die worden vervolgens voor 
een zacht prijsje verkocht in onze winkels. 
Na het traject ontvangen de stagiairs 
een getuigschrift van beroepsopleiding 
waarmee de meesten weer een plaats 
vinden op de arbeidsmarkt.

30  stagiairs  
opgeleid

44 45Onze acties → De sociale acties Onze acties → De sociale acties



Sociaal onthaal
Culturele en 
sportactiviteiten
Wij organiseren allerhande activiteiten 
zoals juwelenworkshops, kajakken 
of stadsbezoeken. Daarvan betalen 
wij een deel van de prijs, zodat onze 
begunstigden eraan kunnen deelnemen. 
Door deze activiteiten te organiseren, 
helpen we hen ook om opnieuw een 
aantal zaken te leren die ze misschien 
vergeten waren: zich inschrijven, tijdig 
betalen, op tijd komen, ...

12 activiteiten  
per maand

Onze acties → De sociale acties

Dagelijkse  
ondersteuning

46



Budgettaire, juridische 
en materiële 
ondersteuning
Alle inwoners van Brussel of Luik kunnen 
bij onze algemene sociale diensten 
aankloppen voor hulp. Wij bieden hen een 
luisterend oor en zorgen voor materiële 
ondersteuning, eten, budgetbegeleiding, 
enz. Bedoeling is om de begunstigden 
zelfstandig te leren worden en  
te emanciperen.

623

48

gezinnen  
begeleid 

Gezondheid

48 49Onze acties → De sociale acties Onze acties → De sociale acties

293
personen 
opgevolgd

68
personen  
begeleid

Psychiatrische 
opvolging
Heel wat bewoners van onze 
onthaaltehuizen kampen met een zware 
verslavingsproblematiek. Meestal is 
alcohol het probleem. In 2011 besloten 
wij om een dienst op te richten die 
gespecialiseerd is in deze problematiek. 
Bedoeling was om rond de verslaafde een 
hulp- en zorgnetwerk uit te bouwen.

Gezondheidsbalans  
en medische opvolging
Een goede fysieke en mentale 
gezondheid zijn voor onze begunstigden 
heel belangrijk om weer zelfrespect  
en eigenwaarde te krijgen en hun leven 
weer in de hand te nemen. Iedere 
week organiseren wij twee medische 
spreekuren voor onze bewoners.  
Van alle nieuwkomers wordt ook  
een gezondheidsbalans opgemaakt.



Sociaal café
L’Aire de Rien, ons sociaal café, werd in 
2010 opgericht en is een gezellige plek om 
isolement, werkloosheid en eenzaamheid 
tegen te gaan. De bezoekers vinden er 
dagopvang, een alcoholvrije bar, een 
keuken, tafelvoetbal, een zithoek, enz.

Sociaal restaurant
Deze maaltijden worden bereid door 
onze chef-kok met de hulp van personeel 
dat een inschakelingstraject volgt. We 
gebruiken verse producten die we 
krijgen op de veiling en onverkochte 
producten van vrijgevige winkels. De 
maaltijden worden opgediend in onze 
onthaaltehuizen, maar ook geleverd 
aan andere verenigingen en sociale 
restaurants.

Voeding

50 51Onze acties → De sociale acties Onze acties → De sociale acties

250
personen per 
maand

300
bereide maaltijden 
per dag



De Doctiris-beurs
Van Innoviris ontvingen wij de een ‘Doctiris’-beurs 
voor ons onderzoek in samenwerking met CIRTES 
(UCLouvain). Daarmee kunnen wij 4 jaar lang een 
voltijdse onderzoeker financieren. Steunend op  
de leerstoel van Spullenhulp, biedt het Doctiris-
project de gelegenheid om het onderzoek naar 
de sociale impact en de kwestie van de sociale 
indicatoren verder uit te diepen en uit te breiden.

Dat onderzoek ging in januari 2019 van start.  
We konden de onderzoeksgegevens 
vermenigvuldigen en verschillende gekruiste  
analyses maken. De resultaten werden voorgesteld 
aan de sociale teams en momenteel werken we 
aan een participatieve nota met de belangrijkste 
conclusies, de cijfergegevens en de interpretatie  
van de resultaten door de terreinwerkers en  
de begunstigden.

De leerstoel van 
Spullenhulp: nieuw 
onderzoeksthema
In het kader van de leerstoel van Spullenhulp 
zijn we in november 2019 gestart met een nieuw 
onderzoek rond het thema: « sorties du sans 
abrisme : articulation entre collectif et individuel - 
expérience de personnes sans-abri et de travailleurs 
sociaux face aux nouveaux dispositifs d’action 
sociale ». In 2019 zochten we naar een geschikt 
thema, rekruteerden we een doctor in de sociologie 
die het onderzoeksproject zal leiden en bakenden 
we heel nauwkeurig het onderzoeksdomein en de 
methodologie af.

De onderzoeks- 
activiteiten van 
spullenhulp

52 53Onze acties → De sociale acties Onze acties → De sociale acties



S O C I A A L 
VA S T G O E D

Onze acties → Sociaal vastgoed 54 55



drie

56

Bijdragen tot de bouw van betaalbare 
begeleide woningen (BBW) in Brussel, 
bestemd voor een kansarm publiek, in 
samenwerking met partners uit de sector. 

Beheer van ons toenemend vastgoed. 
Van 26.710 m2 onder beheer in 2014 ging 
het naar 40.278 m2 in 2019. Door zorg 
te dragen voor onze gebouwen kunnen 
we de mensen die wij begeleiden een 
hoogwaardig onthaal bieden en onze 
teams een optimaal werkkader; 

De ‘vergroening’ van ons woningbestand, 
geheel volgens ons milieu-engagement.

In 2019 ontstond een 
nieuwe ontwikkelingsas 
bij Spullenhulp: sociaal 
vastgoed. Daarmee 
streven we

doelen na

Onze acties → Sociaal vastgoed



Financieel 
verslag

5958

60 Evolutie van de opbrengsten 
64 Evolutie van de uitgaven 
66 Financiering van de sociale acties



6160Financieel verslag →  Evolutie van de opbrengsten

De opbrengsten uit onze activiteiten voor sociale 
economie bleven toenemen. Dankzij een beter 
subsidiebeheer konden wij dit punt verbeteren. Wat 
de giften betreft, hebben onze straatcampagnes hun 
vruchten afgeworpen.

De stijging van de andere opbrengsten danken we 
aan de verlaging van de ecologische voetafdruk van 
onze infrastructuren (plaatsing van zonnepanelen) 
en de toekenning van groene certificaten. Bovendien 
werd in de boekhouding een waardevermindering 
opgenomen in 2019.

2017 2018 2019

 Financiële giften
Hoewel we dankzij onze activiteit in de sociale 
economie zelfbedruipend zijn, zijn de financiële 
giften van particulieren en bedrijven van bijzonder 
belang om al onze uitgaven te dekken en al onze 
opdrachten te kunnen vervullen.

E V O L U T I E  VA N  D E  
G E C O N S O L I D E E R D E 
O P B R E N G S T E N

2017 2018 2019

SOCIALE ECONOMIE 12.531.953 € 13.617.633 € 14.323.125 €

SUBSIDIES 3.073.149 € 2.963.937 € 3.338.670 €

SCHENKINGEN  
EN LEGATEN 745.537 € 930.982 € 1.104.569 €

BIJDRAGE VAN 
GEBRUIKERS  

EN HUURGELDEN
700.726 € 682.528 € 638.405 €

ONROEREND 
EN FINANCIEEL 

VERMOGEN
518.173 € 462.304 € 530.485 €

ANDERE 
OPBRENGSTEN 118.473 € 367.842 € 1.134.400 €

628.500 €

747.423 € 920.428 €

EVOLUTIE VAN  
DE FINANCIËLE 
GIFTEN

Financieel verslag → Evolutie van de opbrengsten



Inzamelings- 
campagnes op straat
Om onze sociale acties voor te stellen aan het grote 
publiek, hechten wij veel belang aan persoonlijke 
dialoog. Wij stappen zelf op de mensen af met het 
voorstel om hun steentje bij te dragen met een 
financiële gift. Tijdens de inzamelingsacties op straat 
trachten wij nieuwe schenkers te sensibiliseren en te 
overtuigen.

De teams hebben daarvoor 5.400 uur doorgebracht 
in de straten van Brussel, Namen en Luik. Wij werken 
samen met ONG Conseil dat garant staat voor een 
ethisch management en een waarheidsgetrouw 
betoog.

In 20192019 konden wij 2.1272.127 
personen overtuigen 
om regelmatig een  regelmatig een  
financiële giftfinanciële gift te doen 
aan Spullenhulp.
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Financieel verslag → Evolutie van de uitgaven Financieel verslag → Evolutie van de uitgaven

De stijging van de uitgaven in 2019 wordt vooral 
verklaard door de modernisering van onze 
infrastructuren en van ons informaticasysteem.  
Wij willen ons onthaalkader verbeteren en de nodige 
werkmiddelen voorzien om onze maatschappelijke 
ambities te kunnen waarmaken. 

Bovendien hebben we in het kader van onze 
fondsenwerving in 2019 onze investeringen 
voortgezet om nieuwe schenkers te rekruteren  
via inzamelingscampagnes op straat.  

E V O L U T I E  VA N  D E 
G E C O N S O L I D E E R D E 
U I T G AV E N

2017 2018 2019

SOCIALE ECONOMIE 11.097.412 € 10.767.420 € 11.227.636 €

SOCIALE ACTIES 5.353.552 € 4.961.999 € 5.373.452 €

SCHENKINGEN  
EN LEGATEN 206.272 € 404.725 € 392.986  €

MARKETING  
EN COMMUNICATIE 349.959 € 302.803 € 346.247 €

ONROEREND GOED 1.270.549 € 1.038.508 € 1.348.933 €

ADMINISTRATIE 1.873.195 € 2.281.065 € 2.780.062 €
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Budget sociale  
acties van 2019

F I N A N C I E R I N G  
VA N  D E  S O C I A L E  
A C T I E S

5.37M€
 ↳ Tijdelijke en blijvende huisvesting
 ↳ Tewerkstelling en opleiding 
 ↳ Dagelijkse ondersteuning

6766Financieel verslag → Financiering van de sociale acties Financieel verslag → Financiering van de sociale acties 

48%
Subsidies

15%
Sociale 
economie  

12%
Bijdrage van 
de gebruikers 
en huurgelden  

20%
fondseninza-
meling

5%
Andere 
opbrengsten



Bestuur

70 De algemene vergadering 
72 De raad van bestuur 
73 Het directiecomité
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Bestuur → De algemene vergadering

is als enige bevoegd om te beraadslagen  
over de volgende onderwerpen

①
Wijziging  

van de statuten

②
Benoeming en ontslag  
van de bestuurders en  
de commissaris-revisor

⑦
Omvorming van de vereniging tot  

een vereniging met sociaal oogmerk.

③
Goedkeuring van  
de budgetten en  

de rekeningen

④
Decharge aan  

de bestuurders en de 
commissaris-revisor

⑤
Uitsluiting  
van een lid

⑥
Ontbinding  

van de vereniging

D E  A L G E M E N E 
V E R G A D E R I N G
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S A M E N S T E L L I N G

Emmanuel BAWIN,  
Algemeen Directeur 

Sébastien CALLEBAUT,  
Directeur Organisatorische  

Ontwikkeling

Odile DAYEZ,  
Directeur  

Sociale Acties 

Thibaut HENRY,  
Directeur  

Sociaal Vastgoed

Tiago JADOUL,  
Directeur Human  

Resources en Inschakeling

Julie LENAIN,  
Directeur  

Sociale Economie 

Olivier NEUFKENS 
Directie Marketing  
en Communicatie

Eddy SERRYN,  
Administratief  

en financieel directeur

Het directiecomité is een beheersorgaan bestaande uit 
de directeurs van Spullenhulp. Het wordt voorgezeten 

door de algemeen directeur Emmanuel Bawin. Het 
directiecomité heeft onder meer de opdracht om, op 
basis van de bijdragen van de teams, actiestrategieën 
voor te stellen aan de Raad van Bestuur. Eenmaal deze 

strategieën werden besproken en goedgekeurd, is 
het de taak van het comité om deze beslissingen in te 

voeren door ze om te zetten in concrete acties.

H E T  
D I R E C T I E C O M I T É

72 Bestuur → Het directiecomité73Bestuur → De Raad van Bestuur

Het beheer van de vereniging is toevertrouwd  
aan een Raad van Bestuur die wordt aangesteld door  
de Algemene Vergadering. De Raad is samengesteld 
uit zes tot twaalf leden. De bestuurders oefenen hun 

mandaat gratis uit. Een functie die door de vereniging 
wordt bezoldigd is niet verenigbaar met  

een bestuurdersmandaat in de vzw.

De Raad van Bestuur duidt in zijn midden een voorzitter 
aan en benoemt een algemeen directeur aan wie  

het dagelijks bestuur wordt gedelegeerd. 

S A M E N S T E L L I N G

D E  R A A D  
VA N  B E S T U U R

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



76 Kennismaken met Spullenhulp 
79 Een materiële gift doen 
82 Een solidaire aankoop doen 
84 Ons financieel steunen 
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90 Onze structuren en contactpunten

Kom naar 
ons toe 

7574



Uitgaande van het principe dat voorbeeld tot 
verandering leidt, verwelkomen wij met plezier 
groepen die een bezoek willen brengen aan ons 
sorteercentrum. Ze kunnen er kennismaken met 
het model van sociale economie dat specifiek is 
voor onze vereniging. Vervolgens bezoeken we het 
sorteercentrum en leggen we het sorteertraject 
uit van textiel en allerlei voorwerpen. Bedoeling 
is om onze sociale opdrachten uit te dragen en de 
bezoekers bewust te maken van de maatschappelijke, 
economische en milieu-uitdagingen die we moeten 
aangaan.
Deze bezoeken staan open voor groepen van 10 
tot 30 personen vanaf 12 jaar. We ontvangen vooral 
scholen, maar ook verenigingen of groepen uit de 
bedrijfswereld. In 2019 werd ons sorteercentrum 
bezocht door meer dan 600 personen.

Kom naar ons toe → Kennismaken met Spullenhulp

Interesse?
Aarzel niet om ons te contacteren  
voor een bezoek!

communication@petitsriens.be
+32 (0)498 172 981

K E N N I S M A K E N  
M E T  S P U L L E N H U L P
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Onze kleding-
containers

Wij beschikken over meer dan 600 kledingcontainers 
die verdeeld zijn over heel België. Een lijst van deze 
inzamelpunten vindt u op www.spullenhulp.be
Opgelet: om een nuttige toepassing van uw giften te 
garanderen, moeten de zakken goed gesloten zijn en 
de schoenen aan elkaar zijn geknoopt met de veters 
of worden samengehouden door een elastiek.

E E N  M AT E R I Ë L E  
G I F T  D O E N

79 Kom naar ons toe → Een materiële gift doen



Kom naar ons toe → Een materiële gift doen

Giften in de  
winkels en depots

U kunt ook een gift doen in de winkels.
 ↳ Voor textiel zijn onze winkels nu  

ook inzamelpunten: ze zijn open  
van 10.30 tot 18.00 uur.

 ↳ Voor al uw giften (textiel, meubilair en allerlei 
voorwerpen) beschikken we over vijf depots:
①  Provooststraat 30-32 in 1050 Elsene - open van 

maandag tot zaterdag van 8.00 tot 18.00 uur,
②  Zuunstraat 69 in 1070 Anderlecht – open van 

maandag tot donderdag van 7.30 tot 16.00 uur 
en vrijdag van 7.30 tot 15.30 uur. 

③  Spullenhulp Winkel Waver Florimond 
Letroyestraat 3 in 1300 Waver– open van 
maandag tot zaterdag van 10.30 tot 18.00 uur.

④  Spullenhulp Winkel Luik Paul-Joseph 
Carpaystraat 26 in 4020 Luik - open van 
maandag tot zaterdag van 10.30 tot 18.00 uur.

⑤  Spullenhulp Winkel Namen Bomelstraat 29 in 
5000 Namen - open van maandag tot zaterdag 
van 10.30 tot 18.00 uur.

Gratis ophaling 
aan huis

 ↳ Voor Brussel  
kunt u bellen naar +32 (0)2 41 13 86, 
maandag tot vrijdag  
van 8.00 tot 17.00 uur.

 ↳ Voor de zone Waals-Brabant  
belt u naar +32 (0)10 22 78 75,  
maandag tot zaterdag  
van 10.30 tot 18.00 uur.

 ↳ Voor de zone Namen 
+32 (0)81/23.16.42,  
maandag tot zaterdag  
van 10.30 tot 18.00 uur.

 ↳ Voor de zone Luik,  
bel +32 (0)04/341.70.65,  
maandag tot zaterdag  
van 10.30 tot 18.00 uur.

Een formulier is beschikbaar op onze 
website www.spullenhulp.be

8180Kom naar ons toe → Een materiële gift doen



Kom naar ons toe → Een solidaire aankoop doen

Van maandag tot zaterdag 
van 10.30 tot 18.00 uur

1000 Beurs 
Kleerkopersstraat 11

1000 Anneessens 
Lemonnierlaan 20

1000 Marollen 
Hoogstraat 188 
(van dinsdag tot zondag)

1020 Laken 
De Wandstraat 121

1030 Schaerbeek 
Helmetsesteenweg 199-201

1040 Jacht 
Waversesteenweg 800

1040 Merode 
Stafhouder Braffortstraat 9-11

1050 Elsene 
(Centrale winkel,  
Baby Paradise  
& Retro Paradise) 
Amerikaansestraat 101

1050 Begraafplaats van Elsene 
Boondaalsesteenweg 453

1050 Matongé 
Elsensesteenweg 106

1050 Flagey 
Elsensesteenweg 304-306

1060 Sint-Gillisvoorplein 
Waterloosesteenweg 149

1070 Sint-Guido 
Wayezstraat 129

E E N  S O L I D A I R E 
A A N K O O P  
D O E N

1082 Sint-Agatha-Berchem 
Dr. Schweitzerstraat 9

1090 Spiegel 
Jetsesteenweg 683

1140 Evere 
Leuvensesteenweg 918

1180 Vanderkindere 
Rue Vanderkinderestraat 160

1180 Ukkel-Centrum 
Xavier De Buestraat 38

1190 Vorst 
Neerstalsesteenweg 27-33

1200 Georges-Henri 
Georges Henrilaan 228 
 
 

1210 Madou 
Leuvensesteenweg 29

1950 Stockel 
Potaardestraat 17

1300 Waver 
Florimond Letroyestraat 3

4020 Luik 
Paul-Joseph Carpaystraat 26

5000 Namen 
Bomelstraat 29
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85 Kom naar ons toe → Ons financieel steunen

Online gift

Kom naar ons toe → Ons financieel steunen

Om u de mogelijkheid te bieden om ons te steunen 
via onze website, hebben wij een platform opgericht 
voor online giften. U kunt er veilig betalen of gewoon 
uw regelmatige giften aan ons bevestigen.

Meer info op  
www.petitsriens.be/nl/wat-kan-je-doen/doneer/ 

O N S  F I N A N C I E E L 
S T E U N E N

In 2019 hebt u bewezen dat u de dingen wil 
veranderen. U bent met steeds meer om u aan  
onze zijde in te zetten om anderen te helpen. 

Met een punctuele of maandelijkse gift op 
rekeningnummer BE71-0000-1437-2669

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

Vragen?
Aarzel niet om contact op te nemen met
Christine Rousseau, verantwoordelijke filantropie
christine.rousseau@petitsriens.be
+32(0)2 541 13 91 / +32(0)491 90 82 97

8584

Steunen in alle vertrouwen
Wij garanderen dat 100% van uw giften wordt gebruikt voor de 
rechtstreekse financiering van onze sociale acties en dat geen enkele gift 
wordt besteed aan onze interne werkingskosten.

 ↳ De vzw Spullenhulp is door het Ministerie van Financiën erkend voor 
de afgifte van een fiscaal attest. Dat wordt u automatisch toegestuurd 
voor elke gift van minstens 40€ per jaar.

 ↳ De vzw Spullenhulp is lid van de VEF - Vereniging voor Ethiek in de 
Fondsenwerving. Dat betekent dat wij voldoen aan criteria inzake 
transparantie van de rekeningen, duidelijkheid in de bestemming van 
fondsen, respect voor de wens van de schenker, enz.

 ↳ Onze jaarrekeningen worden gecontroleerd en in alle transparantie 
gepubliceerd op donorinfo.be



Vrijwilligers- 
werk

Stages

Gedreven en beschikbaar? Ongeacht uw profiel  
en wat u ook wil doen, zullen wij trachten om  
een functie te vinden die zo goed mogelijk past  
bij uw vaardigheden en waarmee u ons zo goed 
mogelijk helpt. 
Voor meer informatie kunt u ons contacteren via: 
volontariat@petitsriens.be

In onze verschillende activiteitensector zijn er tal van 
mogelijkheden om stages te volgen of onderwerpen 
te vinden voor uw eindwerk.
Wij ontvangen uw voorstellen met plezier via: 
stage@petitsriens.be

K O M  B I J  
O N S  T E A M
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Jobs
Spullenhulp heeft bijna 315 medewerkers in dienst! 
Bent u een dynamisch persoon die zich graag inzet 
voor de goede zaak? Bent u idealistisch en wilt u zich 
inzetten voor iets wat er maatschappelijk toe doet? 
Armoede raakt u?
Wij bieden u jobs aan in zeer uiteenlopende sectoren: 
verkoop , maatschappelijk werk, human resources, 
onderhoud, logistiek, sorteren en herstellen, 
boekhouding, administratie, communicatie, onthaal.
Kijk in het tabblad op onze website 
www.spullenhulp.be
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Kom naar ons toe → Onze structuren en contactpunten

A L G E M E N E  C O N TA C T E N

Maatschappelijke zetel en 
centrale winkel
Amerikaansestraat 101  
1050 Brussel  
+32(0)2 537 30 26

Sorteercentrum  
en administratie
Zuunstraat 69, 
1070 Anderlecht  
+32(0)2 541 13 80

S O C I A L E  O P VA N G

Centrum voor Sociale Opvang 
Abbé Froidure Brussel
Amerikaansestraat 101, 
1050 Brussel  
+32(0)2 533 04 60

Centrum voor Sociale Opvang 
Abbé Froidure Luik
26 Rue Carpay, 
4020 Liège-Bressoux 
+32(0)4 343 66 94

T H U I S B E G E L E I D I N G 

Een Eigen Dak 
Amerikaansestraat 101, 
1050 Brussel  
+32(0)2 533 04 62

P S Y C H I AT R I S C H E  O P V O L G I N G

Syner’Santé
Amerikaansestraat 101, 
1050 Brussel 
+32(0)493 260 466

Kom naar ons toe → Onze structuren en contactpunten

O N Z E  S T R U C T U R E N  
E N  C O N TA C T P U N T E N

H U I S V E S T I N G

Onthaaltehuis  
van Spullenhulp 
Provooststraat 30-32, 
1050 Brussel  
+32(0)2 541 13 96

Onthaaltehuis  
@home 18-24
Koningsstraat 190, 
1190 Brussel 
+32(0)2 538 64 77

9190



www.spullenhulp.be
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