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Onze sOciale Onderneming
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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 behandeld wordt 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 tot een activiteit.

Herinschakeling door werk is de hoeksteen van ons pedagogisch 
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 vinden.

Onze waarden

• Zich engageren en zich inzetten met en voor de 
anderen

• Handelen met overtuiging

• De gevolgen van de eigen 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 onderneming. Net als anderen beschouwen we het als onze opdracht om 
sociale waarde te creëren door nieuwe kansen te benutten om deze missie te onderbouwen.

sociale ondernemingen gaan de moeilijke uitdaging aan om een activiteit van productie van goederen of 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

de economische 
activiteit maakt 

mogelijk om mensen 
die veraf staan van de 
klassieke arbeidsmarkt 

te herinschakelen.

de opdracht om 
te strijden tegen 

armoede
de winst uit de activiteit 

draagt bij tot de 
financiering van sociale 

acties om te strijden 
tegen armoede in 

België.

de inzamel-, 
sorteer- en ver-
koopactiviteiten 
maken mogelijk 

om een hele reeks 
giften te recycleren.

milieugerichte  
opdracht
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UW maTeriële gifTen



recyclageexportspullenhulp 
winkels

vuilnisbak allerlei

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.

Wij maken daarnaast deel uit van het netwerk Ressources, de federatie van socialeeconomiebedrijven die actief 
zijn in afvalvermindering door de recuperatie, het hergebruik en de nuttige toepassing van de hulpbronnen.

kledingcontainers  
in heel België

Meubilair en AllerleiTextiel

ingezamelde ton

7424t

2015

2016

2017

7100t

7627t

1416

1064

12866341

6036

6008

849
Wat gebeurt er met uw giften?

sp
ul

le
n

hu
lp

 •
 J

aa
rv

er
sl

ag
 2

01
7

7



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 verant-
woordelijk beheer van het 
milieu en van ons afval

1 2 3 4

een netwerk van winkels

•  21 textielboetieks 
•  1 babyboetiek 
•  1 retroboetiek 
•  4 algemene winkels voor meubilair, 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)

 2015 2016 2017

7,7
9,5

10,5

de 4 grote doelstellingen 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

243

222

265

 2015 2016 2017
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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 
particulieren en bedrijven, om samen het hoofd te bieden aan onze uitgaven en om al onze opdrachten concreet in te 
vullen. wij danken uit de grond van ons hart al onze gerichte en geregelde schenkers, want zonder hun steun zouden 
we nooit zoveel sociale projecten kunnen opzetten en uitvoeren.

meer regelmatige schenkers

We hebben 732 schenkers overtuigd om ons op regelmatige 
basis een gift te doen. Zo kunnen we een betere prognose 
maken van onze beschikbare middelen. Dat is 11% meer 
dan in 2016.

allereerste inzameling op straat

Van midden november tot midden december 2017 ging een 
team van spullenhulp voor de allereerste keer de sociale 
acties van de vzw voorstellen in de straten van Brussel, 
om zo de voorbijgangers warm te maken om een financiële 
gift te doen. 

deze operatie om middelen te werven, was een voltreffer, 
want ze leverde ons 350 nieuwe regelmatige schenkers op.

evolutie van de  
financiële giften

494.792 € 527.602 €
628.500 €

 2015 2016 2017
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financieel verslag 2017



• De opbrengsten uit onze activiteiten in de sociale economie 
bleven sterk aandikken. Dat is vooral toe te schrijven aan 
de opening van nieuwe winkels in 2016 en 2017.

• De opbrengsten uit het patrimonium sluiten weer aan 
bij 2015. We konden in 2016 inderdaad partij trekken van 
uitzonderlijke inkomsten, door de verkoop van ons vroeger 
sorteercentrum en de realisatie van geërfde effecten.

sociale economie giften Subsidies Patrimonium en andere

20
15

20
17

20
16

Evolutie van de geconsolideerde opbrengsten
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De hogere uitgaven verbonden aan onze activiteiten in 
de sociale economie zijn hoofdzakelijk te verklaren door 
de opening van nieuwe winkels in 2016 en 2017. voor deze 
openingen moest veel personeel aangeworven worden, wat 
bijkomende loonkosten meebracht.

• De overdracht naar onze sociale acties bleef dezelfde als 
de jaren voordien.

sociale economie sociale acties administratie Patrimonium en andere

evolutie van de geconsolideerde uitgaven

20
15

20
17

20
16

16
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1,06  

€ miljoen

eigen  
middelen
inzamelen 
sorteren 
verkopen

5,35  

€ miljoen

Overdracht 
sociale  
acties

Subsidies 

2,83 
€ miljoen

Tijdelijke en  
blijvende 

huisvesting

Tewerkstelling  
en opleiding

dagelijkse  
ondersteuning

Deelneming gebruikers

723.000€

giften en legaten*

746.000€

+

+

+

financiering van de sociale acties

*van minder dan 100.000 €
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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.

net als anderen zien wij 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 overbruggen.”1

1. vranken, J., & geldof, d. (eds.). (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
298 personen gehUisvest

Wij hebben twee onthaaltehuizen, die dag en nacht opvang 
aanbieden en individuele kamers, voor 100 dakloze mannen. 
de vereniging geeft naast kost en inwoon ook psychoso-
ciale, administratieve en medische begeleiding. de gasten 
verblijven er gemiddeld zes maanden.

Het onthaaltehuis @home18-24 richt zich specifiek op jongeren 
en spitst zijn werk vooral toe op het hervatten van studies 
of een opleiding.

Thuisbegeleiding
101 personen thUis begeleid

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 begeleiden de personen in kwestie bij al hun dagelijkse 
stappen op administratief, 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 gaan er 
geregeld een kijkje nemen, om zeker te stellen dat het 
project van de bewoners vordert.

dienst voor het zoeken van 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. sp

ul
le

n
hu

lp
 •

 J
aa

rv
er

sl
ag

 2
01

7

21



Onze aanpak

22
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in 2015 werd een universitaire leerstoel ingesteld, in partner-
schap met het interdisciplinair onderzoekscentrum cirTes 
(UCL). Het is de bedoeling om een beter inzicht te krijgen in 
de complexe aspecten die eigen zijn aan sociale economie en 
om elementen uit te werken voor oplossingen die hun sociale 
en economische duurzaamheid bevorderen.

Het eerste onderzoekswerk dat in het kader van deze leerstoel 
liep, is gericht op methodes om de sociale impact te meten. na 
een eerste fase waarin de uitdagingen van de hele aanpak 
werden geanalyseerd en een overzicht werd gemaakt van 
de verschillende bestaande werkwijzen, werd concreter 

ingezoomd op het belangrijkste sociale project van Spullenhulp. 
Doel: de impact van een verblijf in een onthaaltehuis op de 
bewoners beter bevatten, om zo onze activiteiten zo goed 
mogelijk aan te sturen en doelgericht te communiceren met 
de buitenwereld.

in dat kader zetten we voluit de schouders onder een heuse 
onderzoeksactie. In elke stap van de werkzaamheden (brain-
storming, opbouw, test van de instrumenten, goedkeuring), 
werden alle betrokken partijen (directie, maatschappelijk 
werkers en bewoners) bevraagd.

Concreet werd 2017 gewijd aan de inzameling van gegevens bij onze begunstigden en hun maatschappelijk werkers. 2018 
zal toegespitst worden op de communicatie en de bespreking van de resultaten, intern en extern.

de impact van ons Onthaaltehuis analyseren

Theoretische 
analyse van de 
aanpak

Colloquium  
en publicatie

in kaart brengen 
van de te meten 
effecten

Bepaling van de 
indicatoren

inzamelen van 
de gegevens
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TeWerksTelling en OPleiding



Een beroep aanleren
480 personen volgen 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 beroeps-
vaardigheden 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.

Platform voor opleiding  
en werkgelegenheid

260 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.

de statUten die onze 
inschakelingspool 
beheert

vriJWilligers

PersOnen Onder arTikel 
60-cOnTracT

BeWOners van Onze On-
THaalTeHUizen

WerkgesTrafTen

sTagiairs

HOrizOn-sTagiairs

OmscHOlingsOvereenkOmsT

inscHakelingsgescO’s

insTaPsTage in BedriJven

dUaal leren (efP, ifaPme, …)

atelier voor opleiding in elektromechanica
25 sTagiairs OPgeleid

In 1993 hebben wij een centrum opgericht voor opleidingen in elektromechanica. 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 deze opleiding 
en het getuigschrift van beroepsopleiding dat er bij hoort, kunnen de meeste 
weer een plaats vinden op de arbeidsmarkt.
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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 gebruikers kunnen 
deelnemen. De organisatie van een 
activiteit brengt soms ook noties bij die 
wat verloren gingen: inschrijven, op tijd 
betalen, stiptheid …

Budgettaire, juridische en 
materiële hulp

681 gezinnen begeleid

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

gezondheid
Gezondheidsbalans en 

medische opvolging
298 personen gevolgd

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

Psychiatrische opvolging
120 personen begeleid

Veel bewoners van onze onthaaltehuizen 
kampen met verslavingsproblemen. Het 
gaat in veel gevallen om alcohol. daarom 
beslisten wij in 2011 om een dienst op te 
richten die gespecialiseerd is in deze ziek-
tebeelden. 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 
kwamen er banden smeden

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 on-
verkochte producten van gulle bedrijven. 
ze worden daarna in ons onthaaltehuis 
geserveerd of geleverd aan andere ve-
renigingen 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   de wijziging van de statuten  
2   Benoeming en ontslag van de bestuurders en  
 van de commissaris  
3  Goedkeuring van de budgetten en van de rekeningen  
4  Kwijting aan de bestuurders en aan de commissaris  

5  de uitsluiting van een lid  
6  De ontbinding van de vereniging  
7  de 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 oefenen hun mandaat gratis uit. Elke 
door de vereniging bezoldigde functie is onverzoenbaar 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 de algemeen 
Directeur als voorzitter, de heer Julien Coppens. 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 
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 op de wijze van spullenhulp voor en 
bezoeken dan het centrum, 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 niet 
alleen, want we kregen ook bezoek van verenigingen of 
professionele groepen. in 2017 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!

Ik wil Spullenhulp beter leren kennen
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Onze bollen voor uw 
vergeten kleding

Wij beschikken over meer dan 800 
bollen die in heel België verspreid staan. 
Ga naar één van onze inzamelpunten 
waarvan u de lijst vindt op www.spul-
lenhulp.be.

opgelet: pak aub uw giften goed in, in 
een afgesloten zak, en bind schoenen 
aan elkaar met een veter of een 
elastiekje.

afgeven in de winkel en 
bij het sorteercentrum

U kunt uw 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 belt u naar 02/541 13 86, 
van maandag tot vrijdag, van 8 tot 17 uur.

• Voor de zone Waals-Brabant belt u 
naar 010/22 78 75, van maandag tot 
zaterdag van 10.30 tot 18 uur.

• Voor de zone Namen belt u naar 
081/23.16.42, van maandag tot zaterdag, 
van 10.30 tot 18 uur.

• Voor de zone Luik belt u naar 04/341 
70 65, van maandag tot zaterdag van 
10.30 tot 18 uur.

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

Ik wil een materiële gift doen
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1000 beUrs
kleerkopersstraat 11

1000 anneessens
zuidstraat 145

1000 marollen
hoogstraat 188

1020 laken
de wandstraat 191

1030 helmet
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 sint-gillis
waterloosesteenweg 149

1070 sint-gUido
wayezstraat 129

1082 schweitzer
dr. schweitzerplein 9

1090 spiegel
jetsesteenweg 683

1140 padUwa
leuvensesteenweg 918

1180 vanderkindere
vanderkinderestraat 160

1180 Ukkel centrUm
Xavier de buestraat 38

1190 sint-denijs
neerstalsesteenweg 27-33 

1200 georges-henri
georges henrilaan 228 

1210 madoU
leuvensesteenweg 29

1950 stokkel
potaardestraat 17

4020 lUik
rue paul-joseph carpay 26

1300 waver
rue de bomel 29

5000 namen
rue florimond letroye 3

maandag – zaterdag 10.30 – 18 uur

ik wil een solidaire aankoop doen

vrouw man kind UpcyclingBaby Baby Acc. speelgoed fournituren retro BoekenHuislinnen allerlei Meubels informatica elektro fietsHuwelijk
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U kunt een eenmalige storting doen of een doorlopende 
opdracht gevenvia de rekening 

be71-0000-1437-2669
online gift

petitsriens.be/nl/wat-kan-je-doen/doneer/

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

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

opdrachten 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 transparantie 

gepubliceerd op donorinfo.be

• Wij zijn lid van testament.be: neem een goed doel op in uw testament.

Ik wil financieel steunen

Vragen? 
U kunt altijd terecht bij christine rousseau 
verantwoordelijke filantropie

christine.rousseau@petitsriens.be

02 541 13 91 ° 0491 90 82 97
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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 vaar-
digheden, terwijl u ons maximaal helpt.

meer info kunt u aanvragen via  
volontariat@petitsriens.be

stages

stuur uw cv naar 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

Ik wil bij het team
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Onze sTrUcTUren 
en cOnTacTPUnTen

maatschappelijke zetel  
en centrale winkel

101 Amerikaansestraat • 1050 Brussel 02 537 30 26

sorteercentrum en administratie

69 Zuunstraat • 1070 Anderlecht 02 541 13 80

centrum voor sociale opvang  
e.H. froidure Brussel

96 Overwinningsstraat • 1060 Sint-Gillis  02 533 04 60

centrum voor sociale opvang  
e.H. froidure luik

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

een eigen dak

96 Overwinningsstraat • 1060 Sint-Gillis 02 533 04 62

Onthaaltehuis van spullenhulp

30-32 Provooststraat • 1050 Brussel 02 541 13 96

Onthaaltehuis @home 18-24

190 Koningsstraat • 1190 Brussel 02 538 64 77

spullenhulp.be

jaarverslag 2018
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