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EDITORIAAL

2020 is niet het
jaar van COVID.

2020 is het jaar van Noham die in ons onthaaltehuis voor
jongeren terechtkwam nadat hij het slachtoffer was van
familiaal geweld en een tijdje op straat had geleefd. Het is
het jaar van Louna die des moed had om in ons centrum voor
sociale actie een voedselpakket op te halen. Het is het jaar
van Fabian die totaal geïsoleerd leefde, kampte met een
alcoholproblematiek en die wij thuis hebben begeleid. Het
is het jaar van Denis die ondanks de lockdown is begonnen
met een opleiding elektromechanica, met de steun van ons
opleidingsteam.
2020 is het jaar waarin armoede is toegenomen maar waarin
velen ondanks alles hun moed en waardigheid niet zijn
verloren.
2020 is ook het jaar van Anas die in het kader van zijn
beroepsinschakelingstraject een baan heeft gevonden bij
Spullenhulp. Het is het jaar van Altanay de onvermoeibaar
kleding heeft ingezameld via onze kledingcontainers. Van
Steluta die de kleding heeft gesorteerd en van Lola die ze
tussen twee lockdownperiodes door heeft verkocht.
Het is ook het jaar van Maélia die ons project heeft gesteund
door te winkelen in een van de 28 winkels van Spullenhulp.
Van Nicole die ons kleding heeft geschonken die ze zelf niet
meer gebruikt. Van Fred die ons financieel heeft gesteund. Van
Olivia die vrijwillig de handen uit de mouwen is komen steken.
En van zoveel anderen.
2020 is het jaar van de teams en van een gedeeld
engagement. Van een ongelooflijke inzet om mee te bouwen
aan een rechtvaardiger en meer solidaire wereld.
Bedankt allemaal voor uw engagement en uw steun.
Emmanuel Bawin
Algemeen directeur
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Onze Omgeving

De evolutie van de nood
aan begeleiding van onze
begunstigden heeft ook te
maken met de economische,
sociale en ecologische
omgeving waarin wij leven.

Onze Omgeving
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Armoede
in België

20%

van de Belgische bevolking loopt risico op
armoede of sociale uitsluiting.1
Leden van eenoudergezinnen zijn vier keer
meer kwetsbaar voor armoede dan leden
van een gezin bestaande uit bijvoorbeeld
twee volwassenen en twee kinderen.2

Dakloosheid in
Brussel

5.313
1

daklozen (onder wie 933 minderjarigen)
werden in Brussel geteld in de nacht van 9
november 2020. Sinds 2010 stijgt dit cijfer
ieder jaar met ongeveer 25%.3

Statbel, "Belgische armoede-indicatoren 2019

tions-de-vie/risque-de-pauvrete-ou-dexclusion-so-

volgens regio en provincie", 15/10/2020 (https://

ciale#news).

statbel.fgov.be/fr/themes/menages/pauvrete-et-

3

conditions-de-vie/risque-de-pauvrete-ou-dexclusion-

"Tellingsrapport 2020 - Analytische synthese",

sociale#news)

17/03/2021 (http://www.brusshelp.org/index.php/fr/ac-

2

Statbel, "Belgische armoede-indicatoren 2019

volgens regio en provincie", 15/10/2020 (https://statbel.
fgov.be/fr/themes/menages/pauvrete-et-condi-

Bruss’Help Studiecentrum over dak- en thuisloosheid

tus/actualites/2214-les-resultats-du-denombrementdes-personnes-sans-abri-et-mal-logees-sont-connus).
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Huisvesting

Sociaal onthaal

8,3%

Isolement

8,1%

van de Belgen leeft in een huishouden
waar meer dan 40% van het
beschikbare inkomen besteed wordt aan
huisvestingskosten zoals huur of intresten
van de lening- en energiekosten.
van de Belgen woont in een woning die
onvoldoende ruimte bevat voor het aantal
personen dat daar verblijft.4

4

van de Belgen kan om financiële
redenen niet regelmatig deelnemen aan
vrijetijdsactiviteiten zoals sport, film,
concert, enz. 7

Gezondheid

uitkeringsgerechtigde volledig
werklozen in het 2de trimester van
2020 en +5,3% in het 3de trimester.5

Statbel, "Belgische armoede-indicatoren 2019

van de mensen met een zeer laag inkomen
verklaart ontevreden te zijn over hun
sociale contacten, tegenover 6% voor de
mensen met een zeer hoog inkomen.6

Culturele activiteiten

13,4%

Werk &
Opleiding

+7,2%

17%

11

5

RVA – Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening "Trimes-

2,8%
6

van de bevolking ouder dan 16 jaar die
een medisch onderzoek of medische
behandeling nodig heeft, krijgt die niet.
Voor 77,7 % van hen is dat omdat ze het zich
financieel niet kunnen permitteren.

Sciensano -Wetenschappelijk Instituut Volksge-

7

Statbel, "Belgische armoede-indicatoren 2019

volgens regio en provincie", 15/10/2020 (https://statbel.

triële indicatoren van de arbeidsmarkt – Situatie op

zondheid, "Gezondheidsenquête 2013" (https://

volgens regio en provincie", 15/10/2020 (https://statbel.

fgov.be/fr/nouvelles/indicateurs-de-pauvrete-belges-

30 september 2020", 03/12/2020 (https://www.onem.

www.sciensano.be/fr/a-propos-de-sciensano/orga-

fgov.be/fr/themes/menages/pauvrete-et-condi-

en-2019-par-region-et-par-province).

be/fr/documentation/statistiques/publications-statis-

nigramme-de-sciensano/mode-de-vie-et-maladies-

tions-de-vie/risque-de-pauvrete-ou-dexclusion-so-

tiques/indicateurs-trimestriels).

chroniques/enquetes-de-sante#vous-souhaitez-en-

ciale#news).

savoir-plus-).
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Voeding

42 miljoen

In 2020 verdeelden de Belgische
voedselbanken ,een stijging met 24 %
in vergelijking met 2019.

450.000

mensen in België maken gebruik van
voedselhulp pepersonen een beroep
op voedselhulp.8

Milieu en
textielindustrie
100 miljard ton kleding wordt ieder jaar
wereldwijd geproduceerd, dat is 60 % meer
dan vijftien jaar geleden.
In Europa wordt jaarlijks 4 miljoen ton
kleding weggegooid. Slechts 20 % van de
kleding wordt hergebruikt of gerecycleerd.9

8

Federatie van de Maatschappelijke Diensten, 03/2021

9

ADEME (Agence de l’Environnement et de la Maîtrise

(https://www.fdss.be/fr/concertation-aide-alimentaire/

de l’Energie) Rapport "La mode sans dessus-dessous",

laide-alimentaire-en-belgique/).

06/2018 (https://multimedia.ademe.fr/infographies/
infographie-mode-qqf//).
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Een sociale
onderneming
Al meer dan 80 jaar lang bekleedt
Spullenhulp een belangrijke plaats in de
sector van de sociale en solidaire economie.
Met onze economische activiteit - het
inzamelen, sorteren en verkopen van
tweedehandsgoederen - en onze positieve
milieu-impact zijn wij een platform voor
de socioprofessionele inschakeling van
meer dan 500 personen per jaar. Met de
opbrengst van de verkoop worden ook
onze sociale acties ondersteund op het
vlak van huisvesting, werkgelegenheid
en dagelijkse begeleiding van de meest
kwetsbare bevolking.

Onze visie
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 een positieve
impact heeft op het welzijn, de samenleving
en het milieu.

18
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Wie zijn wij?

Onze missie
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. Onze activiteiten steunen op
twee prioritaire interventieassen: toegang
tot huisvesting en toegang tot werk of tot
een ontplooiende activiteit.

Onze waarden
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

19
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Onze
acties
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DE SOCIALE
ACTIES
Onze sociale missie:
Strijden tegen armoede
en sociale uitsluiting

Onze acties → De sociale acties

23

Een globale aanpak
Kansarmoede beschouwen als een
complexe en multidimensionale
realiteit.

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

Oplossingen zoeken voor de lange
termijn. Samen met de personen
duurzame oplossingen zoeken en ze
opvolgen op lange termijn wanneer
dat relevant is.
Samenwerking. Samenwerken met
de sector om onze actiedomeinen en
het netwerk van de personen uit te
breiden.

24
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Tijdelike 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.
Tijdens de gezondheidscrisis van 2020 moesten
onze sociale teams zichzelf snel weer uitvinden en
zich aanpassen, steeds met de gezondheid en het
welzijn van de begunstigden en de werknemers
voor ogen. Meer dan ooit heeft Covid onze acties,
bedenkingen en begeleidingen gekleurd met een
sterke solidariteit waarbij het accent lag op het
gemeenschapsleven in onze onthaaltehuizen.

Huisvesting
voor daklozen

"Ik ben hier nu twee weken. Voordat ik hier kwam,

sliep ik in mijn kelder. Daar kon ik niet langer blijven.

SOS Jeunes heeft toen @Home gebeld. Zij hebben mij
opgevangen ondanks de lockdown. Het is de eerste

keer dat ik in een onthaaltehuis zit en ik heb er geen
spijt van. » Mustafa, bewoner van @Home18-24

219

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.

personen
gehuisvest

26
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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 mensen die een beroep doen op deze
dienst worden geholpen bij de dagelijkse
administratieve en juridische stappen
die ze moeten ondernemen en bij hun
budgetbeheer.

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 juli 2021 16 gezinnen kunnen
huisvesten in appartementen of studio's.
Daarnaast zijn er ook gemeenschappelijke
ruimten.
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.

In 2020 hebben onze
thuisbegeleidingsteams zich aangepast.
Ze organiseerden een telefonische
permanentie en de thuisbezorging van
boodschappen aan de meest geïsoleerde
begunstigden.

"Sinds het begin van de lockdown is het aantal

telefonische oproepen toegenomen. We krijgen

heel wat hulpvragen, ook van andere mensen dan

onze vertrouwde begunstigden. We waren daarop

voorbereid en om zo goed mogelijk aan de vraag te
voldoen hebben wij onze ondersteuningsdiensten
uitgebreid."

Bertrand, directeur van de thuisbegeleidingsdienst

129

personen
thuis opgevolgd
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Transitwoningen
Wij bieden mensen in een kwetsbare
situatie 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
gemeenschapshuizen en 16 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.

19

personen
gehuisvest
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Tewerkstelling
en opleiding

Socioprofessionele
inschakeling
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
en zelfstandig te worden. Daarom
zien wij onze inzamelings-, sorteer- en
verkoopactiviteiten als een manier van
werkplekleren.

Onze acties → De sociale acties

vaardigheden, op professionele en sociale
begeleiding en op de transitie naar de
arbeidsmarkt.
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
- FIRST-stages
- Duaal leren (IFAPME,…)

Onze inschakelingspool stelt zich tot doel
om een kwetsbaar publiek te helpen om
weer actief te worden/werk te vinden
in het kader van socioprofessionele
herinschakeling.
In 2020 werden we erkend als
democratische sociale onderneming
en kregen we een SPI-mandaat
(socioprofessionele inschakeling)
waardoor we onze activiteiten voor
personen die ver van de arbeidsmarkt
staan kunnen bestendigen. In het
inschakelingsprogramma focussen we
voor dit publiek op het verwerven van

31

493

personen volgden een traject
voor socioprofessionele
inschakeling

32
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Bezoldigd werk
Een derde van de mensen die actief zijn
in der onderneming, ontvangt een loon.
De beroepsmogelijkheden zijn talrijk:
logistiek, verkoop, sorteren en repareren,
maatschappelijk werk, human resources,
onderhoud, administratie, enz. Heel
bijzonder bij ons is dat veel verschillende
statuten met elkaar samenwerken.
Deze mix is een dagelijkse uitdaging voor
de teams: de loontrekkendenoefenen hun
beroep uit, maar leiden ook het personeel
op dat een inschakelingstraject volgt.
In 2020 kon de tewerkstelling
worden gehandhaafd, ondanks de
gezondheidscrisis en de lockdownperiodes
waarin onze economische activiteiten
stillagen. De sociale teams hebben het
hele jaar doorgewerkt en genoten de
steun en de verregaande solidariteit van
de andere departementen.
"Gelukkig kunnen wij rekenen op kostbare helpers

die enkele dagen per week workshops organiseren

2018

299

2019

315

2020

om de jongeren bezig te houden. Héloïse en Camille
bijvoorbeeld zetten zich in voor de economische

activiteit van Spullenhulp. Die ligt momenteel stil
en dus komen ze zich bij ons nuttig maken."
Corentin, directeur van @Home18-24,
het onthaaltehuis voor jongeren

Aantal loontrekkenden
(voltijdsequivalenten)

328
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Vrijwilligerswerks

2018

2019

2020

289
297
273
Aantal actieve
vrijwilligers

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

Atelier voor opleiding
in de elektromechanica
In 1993 richtten wij een centrum op voor
opleidingen in de elektromechanica:
Centrum Horizon. 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

36
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Maatschappelijk werkers van de Brusselse
sociale diensten bieden een luisterend
oor, beantwoorden vragen en helpen de
mensen door ze door te verwijzen naar de
gepaste diensten.

ontvangen de stagiairs een getuigschrift
van beroepsopleiding waarmee de meesten
weer een plaats vinden op de arbeidsmarkt.

29

In 2020 heeft Horizon de fysieke lessen
moeten opschorten en werd 5 maanden
lang afstandsleren georganiseerd. De
lesgevers hebben zichzelf opnieuw moeten
uitvinden: er werden100 videocapsules
geproduceerd en de communicatie
binnen het pedagogische team werd
geïntensiveerd om de banden zo goed
mogelijk te handhaven.

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, ...

stagiairs opgeleid

"Niemand heeft afgehaakt. We hebben ons

In 2020 konden slechts weinig activiteiten
worden georganiseerd. Dat versterkte nog
het isolement van onze begunstigden, wat
bewijst dat die activiteiten nodig zijn.

dubbel zo hard ingezet om de banden met de

stagiairs in stand te houden en met hen in contact
te blijven"

Jean, coördinator AOT Horizon

Dagelijkse
ondersteuning

Sociaal onthaal
In 2020 hebben onze sociale opvangcentra
hun inspanningen verdubbeld om een
steeds kwetsbaarder wordend publiek te
begeleiden. De teams werken mee aan de
permanentie van het groene sociaal nummer
Covid-19 (0800 35 243).

37

"Met Sinterklaas hebben wij geschenken en snoep
geleverd bij de 46 ingeschreven gezinnen thuis.
We hebben daarvoor samengewerkt met het

onthaaltehuis. De bewoners hebben een honderdtal
zakjes snoepgoed samengesteld. De gezinnen

werden uitgenodigd om de Sint te bedanken en alle
tekeningen en brieven werden doorgestuurd naar
het onthaaltehuis om de bewoners nogmaals te
bedanken."

Alexandra & Véronique, maatschappelijk werkers in het
sociaal opvangcentrum van Luik

38
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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.

513

personen of gezinnen
begeleid

Onze acties → De sociale acties
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Gezondheid
Gezondheidsbalans en medische
opvolging
Om de toegang tot gezondheidszorg te
vergemakkelijken, organiseren wij iedere
week twee medische consultaties voor
onze gasten. Van alle nieuwkomers wordt
ook een gezondheidsbalans opgemaakt.

219

personen
opgevolgd

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.

60

personen
begeleid
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Voeding
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.
In 2020 waren sociale afstand, testen en
gezondheidsmaatregelen ook de regel in
het sociaal café, waardoor de activiteiten
erg beperkt bleven.

"Door de crisis ben ik nog meer gaan beseffen
dat wat ik doe echt nuttig is. We hebben niet
stilgezeten."

Martine, chef-kok in het sociaal restaurant

Sociaal restaurant
Deze maaltijden worden bereid door
onze chef-koks met de hulp van
personeel dat een inschakelingstraject
volgt. We gebruiken verse producten en
onverkochte producten van vrijgevige
winkels. De maaltijden worden opgediend
in onze onthaaltehuizen, maar ook
geleverd aan andere verenigingen en
sociale restaurants.
Om het hoofd te bieden aan de Covid19-crisis werd het team van het sociaal
restaurant vanaf april 2020 uitgebreid
zodat per dag 120 warme maaltijden
extra konden worden bereid voor de
verschillende partners op het terrein.

220

maaltijden per dag
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De
onderzoeksactiviteiten
van Spullenhulp
Leerstoel van
Spullenhulp "Sociale
economie in dienst
van de strijd tegen
uitsluiting"

Sinds 2015 organiseert Spullenhulp in
samenwerking met CIRTES (UCLouvain) een
leerstoel met het doel om de sociale impact
onder de loep te nemen. Vandaag werken
we rond het algemene 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".

Onze acties → De sociale acties
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Doctiris-beurs
"Appréhender la
performance sociale
des entreprises sociales:
mesures d’impact et
impact des mesures"
In 2019 ontvingen we van Innoviris een
'Doctiris-beurs' voor ons onderzoek in
samenwerking met CIRTES (UCLouvain).
Dankzij deze beurs kunnen wij het
onderzoek naar de sociale impact dat
werd gestart door de leerstoel van
Spullenhulp verder uitdiepen.
In het kader van het onderzoek
konden heel wat gegevens over de
sociale impact worden verzameld en
geanalyseerd. In januari 2020 werden
de resultaten voorgesteld aan de sociale
teams. Er werden ook discussiegroepen
georganiseerd. Bedoeling is om
gezamenlijk een nota op te maken
met de resultaten en de interpretatie
ervan door de spelers op het terrein.
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Onze acties → sociaal vastgoed

Onze acties → sociaal vastgoed

SOCIAAL
VASTGOED
Met sociaal vastgoed, een
nieuwe ontwikkelingspijler
van Spullenhulp, streven we
drie doelen na :

1

Bijdragen tot de bouw van betaalbare
begeleide woningen (BBW) in Brussel,
bestemd voor een kansarm publiek,
in samenwerking met partners uit de
sector. Eind 2020 werden 91 BBW's
geïdentificeerd. De ambitie is dat aantal
tegen eind 2023 te verhogen tot 150.

2

Het beheer van ons vastgoed neemt
voortdurend toe. In 2014 hadden we
26.710 m2 in beheer, in 2020 al 40.278
m2. Door zorg te dragen voor onze
gebouwen kunnen we de mensen
die wij begeleiden een hoogwaardig
onthaal bieden en onze teams een
optimaal werkkader.

3

De 'vergroening' van ons
woningbestand, geheel volgens ons
milieu-engagement.
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Onze acties → sociale economie

SOCIALE
ECONOMIE

Inzamelen

In 2020 konden we vanwege de
gezondheidscrisis geen kleding thuis
ophalen. Daardoor ontvingen we minder
niet-textielgoederen (-30%).
De inzameling van textiel heeft echter
nooit stilgelegen en werd tijdens de
lockdown zelfs nog opgevoerd. Het
departement inzameling, waar in totaal 39
personen werken, heeft zich voortdurend
moeten aanpassen om deze kostbare
dienst te kunnen verlenen aan de burgers.
Spullenhulp maakt deel uit van de
Fédération Ressources, de federatie
van sociale ondernemingen die de
afvalberg verminderen door goederen te
recupereren, te hergebruiken en nuttig
toe te passen.
"Alstublieft, geef alleen kwaliteitsvol textiel mee dat
vooral niet vuil is. Geen vlekken, geen vuilnisbakken
en, heel belangrijk: sluit de zakken voordat u ze in
een container gooit."
Sébastien, chauffeur
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63
indieningspunten
voor textiel

767

kledingcontainers
Verdeeld over 609
plaatsen in heel België.

7.844

ton materiële giften

1.000

6.844

ton meubelen
en allerlei

ton ingezameld
textiel
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Onze acties → sociale economie

Sorteren
In het sorteercentrum komen ieder jaar
bijna 8.000 ton giften binnen. 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 130 mensen om
deze artikelen een zo nuttig mogelijke
toepassing te geven.
Tijdens de lockdowns van 2020 moest het
sorteercentrum gedurende drie maanden
zijn deuren sluiten. Daardoor werd er
over het hele jaar veel minder gesorteerd
(-1600 ton) en namen onze stocks toe. De
sorteeractiviteit werd telkens geleidelijk
weer opgestart zodat de teams op hun
eigen tempo konden werken, rekening
houdend met ieders situatie (gezondheid,
gezinsorganisatie, angst).

Onze acties → sociale economie
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Wat gebeurt er met
uw giften?
Textiel
30%

32%

Recyclage

Export

15%
Winkels

20%

3%

Vuilnisbak

Diverse

Diverse voorwerpen (boeken, kleine
elektrische huishoudapparaten,
snuisterijen, speelgoed...)

40%

46%
4%

Winkels

Recyclage

Export

10%
Vuilnisbak

Wij maken deel uit van TESS (Textiles
with Ethical Sustainability and Solidarity),
een Europese groep met actoren uit
de sociale en solidaire economie die
de ethiek en de transparantie van de
textielrecuperatieketen garandeert.
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Onze acties → sociale economie

Verkoop
De kerndoelen
van de winkels
Een 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
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Onze acties → sociale economie
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Een netwerk
van winkels
In 2020 moesten de winkels 105 dagen hun
deuren sluiten. Dat bleef uiteraard niet
zonder gevolgen voor de omzet. Maar ook
de medewerkers en de organisatie hebben
eronder geleden. De verkoopteams moesten
zich voortdurend opnieuw organiseren
om de klanten in alle veiligheid te kunnen
ontvangen. Geleidelijk aan werden de
winkels weer geopend met respect voor
ieders situatie.

21

textielwinkels
in Brussel

1

babywinkel
in Brussel

1

retroboetiek
in Brussel

4

algemene winkels voor
meubelen, voorwerpen,
elektro, kleding in
Brussel, Waver, Namen
& Luik

* tot juni 2021

1

nieuwe pop-up
store in Charleroi*
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Onze acties → sociale economie

Een winkel voor
elk publiek
De meeste klanten komen naar ons
om koopjes te doen! Of ze het nu
financieel moeilijk hebben of fan zijn
van shopping of brocante ... Ze willen
zichzelf een plezier doen voor weinig
geld. Waar sommige mensen komen
voor de miniprijzen, zijn anderen ook
gevoelig voor de meerwaarde van
tweedehandsaankopen voor het milieu.
« Je vindt hier echt van alles. Ik hou vooral van
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Evolutie van de omzet
van de winkels
(in miljoen euro)

11,7
2018

12,4

2019

8,5
2020

de kwaliteit van de kleding en van het feit dat
ik milieuvriendelijk kan shoppen. »
Francesca, klant

Aantal verkochte
artikelen

50.000
voorwerpen

1.300.000
stuks textiel
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Bouwen aan een rechtvaardiger en
meer solidaire wereld kunnen we
niet alleen. We doen dat samen met
onze begunstigden en onze teams
uiteraard, maar ook met onze vele
partners.
Federaties, netwerken, groepen,
partners op het terrein of instellingen,
bedrijven, ...
Wij willen ons ten volle integreren
in onze omgeving om onze sociale,
maatschappelijke en ecologische
impact te versterken.

Onze
Partners
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Financieel
verslag
2020
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Financieel verslag 2020 → Onze belangrijkste inkomsten

Leder jaar wordt onze
boekhouding gecontroleerd
door een onafhankelijke
bedrijfsrevisor en gepubliceerd
op de website van de Nationale
Bank (ww.nbb.be).

Financieel verslag 2020 → Onze belangrijkste inkomsten

2% 3% 1%
4%
7%

22%

geconsolideerde
opbrengsten 2020
16.177.570€

ONZE
BELANGRIJKSTE
INKOMSTEN
De inkomsten uit onze economische
activiteiten zijn aanzienlijk gedaald.
Omdat onze winkels 105 dagen
gesloten moesten blijven, heeft de
gezondheidscrisis een zware impact
gehad op onze netto omzet.
In het kader van de crisis ontvingen
we wel extra subsidies om onze sociale
werking, die niet werd onderbroken, zo
goed mogelijk te kunnen voortzetten.
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61%

3%

3% 2%

5%

17%

geconsolideerde
opbrengsten 2019
20.358.933€

71%

Sociale economie

Huurgelden

Subsidies

Financiële producten

Fondsenwerving

Andere opbrengsten

Bijdragen van gebruikers
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Financieel verslag 2020 → Onze belangrijkste inkomsten
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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.
In 2020 toonden de mensen zich van
hun genereuze kant. De uitzonderlijke
belastingvrijstelling van 60% in plaats van
45% zoals gewoonlijk heeft onze schenkers
aangemoedigd. We ontvingen daardoor
meer inkomsten dan in 2019 (+21 %) terwijl
de uitgaven voor fondsenwerving meer dan
gehalveerd werden. Meer dan ooit danken
wij onze schenkers die gehoor hebben
gegeven aan onze oproep voor financiële
steun.

2018

747.423 €

2019

920.428 €

2020

1.114.157 €
Evolutie van de financiële giften
(excl. legaten)

Financieel verslag 2020 → Onze belangrijkste uitgaven

Totaal van de uitgaven:
andere
1%
2%

7%
23%

Door de sluiting van onze winkels zijn de uitgaven
voor onze sociaaleconomische activiteiten gedaald
(huur van de winkels, afschaffing van niet-essentiële
projecten, technische werkloosheid voor de teams
van de sociale economie).
De projecten voor de modernisering van onze
infrastructuur en voor digitalisering werden
behouden. Er werd een nieuwe ERP (Enterprise
Resource Planning) uitgerold.

aankopen
afschrijving
producten
en diensten

20.6

2019

7
0
0
.
4
3
18.8
2020

1%
6%

2%

27%

65%

68%

vergoedingen

Voor onze sociale acties werden de uitgaven niet
verminderd en de investeringen in dat domein
werden behouden (bijvoorbeeld: het Parenté huis).

0
9
2
.
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Netto resultaat:

-2.550.827 €

Netto resultaat
excl. afschrijvingen:

-1.490.835 €

2020

ONZE
BELANGRIJKSTE
UITGAVEN

Financieel verslag 2020 → Resultaat

2019
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Bestuur

67

68

Bestuur
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DE ALGEMENE VERGADERING
De Algemene Vergadering is als enige
bevoegd om te beraadslagen over de
volgende onderwerpen:
1

2

Wijziging van
de statuten

Benoeming en ontslag van
de bestuurders en de
commissaris-revisor

4

3

Decharge aan
de bestuurders en de
commissaris-revisor

Goedkeuring van
de budgetten
en de rekeningen

5

6

Uitsluiting van
een lid

Ontbinding van
de vereniging

7

Omvorming van de vereniging tot
een vereniging met sociaal oogmerk.
De residuaire bevoegdheid berust bij de Raad van Bestuur.
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Bestuur

Bestuur

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 van Bestuur is samengesteld uit minstens vier en hoogstens
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.

HET
DIRECTIECOMITÉ
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.

SAMENSTELLING

SAMENSTELLING
Vincent DOUMIER
Voorzitter
Etienne de CALLATAY
Xavier DECLEVE
Jean-Claude DAOUST
Olivier LENDO
Jos LINKENS
Françoise ROELS
Sabine SAGAERT
Claire SEUTIN
Bernard T’SERSTEVENS
Christiane VAN DAMME
Benoit VELGE

Emmanuel BAWIN,
Algemeen Directeur

Tiago JADOUL,
Directeur Human Resources
en Inschakeling

Sébastien CALLEBAUT,
Directeur Organisatorische
Ontwikkeling

Julie LENAIN,
Directeur Sociale
Economie

Odile DAYEZ,
Directeur Sociale Acties

Olivier NEUFKENS,
Directeur Marketing
en Communicatie

Thibaut HENRY,
Directeur Sociaal
Vastgoed

Eddy SERRYN,
Administratief en financieel
directeur
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Kom naar
ons toe!
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Kom naar ons toe! → Een materiële gift doen

EEN MATERIËLE
GIFT DOEN

Onze
kledingcontainers

Wij beschikken over bijna 800
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.

Kom naar ons toe! → Een materiële gift doen
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Giften in de winkels
en depots
Voor textiel zijn onze winkels nu ook
inzamelpunten: ze zijn open van 10.30
tot 18.00 uur.

Voor al uw giften (textiel, meubelen en diverse
voorwerpen) kunt u terecht in vijf depots:
1

2

Provooststraat 30-32 - 1050 Elsene
open van maandag tot vrijdag van 9.00 tot
16.00 uur en zaterdag van 10.00 tot 18.00 uur.
Zuunstraat 69 - 1070 Anderlecht
open van maandag tot donderdag van 7.30
tot 16 uur en vrijdag van 7.30 tot 15.30 uur.

3

Winkel - Rue Florimond Letroye 3 - Wavre
open van maandag tot zaterdag van 10.30
tot 18.00 uur.

4

Winkel - Rue Paul-Joseph Carpay 26 - 4020
Luik
open van maandag tot zaterdag van 10.30
tot 18.00 uur.

5

Winkel - Namen Rue de Bomel 29 - 5000
Namen
open van maandag tot zaterdag van 10.30
tot 18.00 uur.

+ Voor de inwoners van Sint-Pieters-Woluwe en
Sint-Lambrechts-Woluwe: Recypark Herendal 146,
1150 Brussel - open dinsdag en woensdag van 9.00
tot 18.45 uur, donderdag, vrijdag en zaterdag van
9.00 tot 15.45 uur
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Kom naar ons toe ! → Een solidaire aankoop doen

77

EEN SOLIDAIRE
AANKOOP DOEN

van maandag
tot zaterdag
van 10.30 tot 18.00 uur

1000 Beurs
Kleerkopersstraat 11

1040 Mérode
Stafhouder Braffortstraat 9-11

1070 Anderlecht
Wayezstraat 129

1200 Georges Henri
Georges Henrilaan 228

1000 Anneessens
Lemonnierlaan 20

1050 Elsene
Centrale winkel, Baby & Retro
Amerikaansestraat 101

1082 Sint-Agatha-Berchem
Dr. Schweitzerplein 9

1210 Madou
Leuvensesteenweg 29

1090 Spiegel
Jetsesteenweg 683

1950 Stockel
Potaardestraat 17

1140 Evere
Leuvensesteenweg 918

1300 Wavre
Florimond Letroyestraat 3

1180 Vanderkindere
Vanderkinderestraat 160

4020 Luik
Paul-Joseph Carpaystraat 26

1180 Ukkel-Centrum
Xavier De Buestraat 38

5000 Namen
Bomelstraat 29

1000 Marollen
Hoogstraat 188
(van dinsdag tot zondag)

1050 Begraafplaats van Elsene
Boondaalsesteenweg 453

1020 Laken
De Wandstraat 121

1050 Naamsepoort
Elsensesteenweg 106

1030 Schaarbeek
Helmetsesteenweg 199-201

1050 Flagey
Elsensesteenweg 304-306

1040 Jacht
Waverstesteenweg 800

1060 Sint-Gillis
Waterloosesteenweg 149

1190 Vorst
Neerstalsesteenweg 27-33
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Kom naar ons toe ! → Ons financieel steunen

ONS FINANCIEEL
STEUNEN

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

Online giften
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 via
Bancontact, kredietkaart of gewoon uw regelmatige
giften aan ons bevestigen.
Meer info op https://donate.petitsriens.be
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Legaten en
levensverzekeringen
Mensen nemen steeds vaker contact met ons
op voor info over legaten, testamenten en
levensverzekeringen. Wie een legaat vermaakt,
ondersteunt de werking van Spullenhulp op een
zeer concrete en duurzame manier. Het is een
manier om de komende generaties een toekomst
te bieden! Aarzel dus niet om contact met ons op te
nemen of er uw notaris over aan te spreken.
•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.
Vragen?
Michel Lorge
Verantwoordelijke Filantropie
Michel.lorge@petitsriens.be
0491 908 297
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Kom naar ons toe! → Kom bij ons team

KOM BIJ
ONS TEAM
Vrijwilligerswerk
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

Stages
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

Kom naar ons toe! → Kom bij ons team

Jobs
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Spullenhulp heeft bijna 330 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

Kom naar ons toe! → Onze structuren en contactpunten

ONZE
STRUCTUREN EN
CONTACTPUNTEN

ALGEMEEN CONTACT

SOCIALE HULP

Maatschappelijke zetel en
centrale winkel
Amerikaansestraat 101
1050 Brussel
02 537 30 26

Centrum voor Sociale Opvang Abbé
Froidure Brussel
Amerikaansestraat 101
1050 Brussel
02 533 04 60

Sorteercentrum en administratie
Zuunstraat 69
1070 Anderlecht
02 541 13 80

Centrum voor Sociale Opvang Abbé
Froidure Luik
26 Rue Carpay
4020 Liège-Bressoux
04 343 66 94
Syner’Santé
Amerikaansestraat 101
1050 Brussel
0493 260 466

HUISVESTING
Onthaaltehuis van Spullenhulp
Provooststraat 30-32
1050 Brussel
02 541 13 96
Onthaaltehuis @home 18-24
Koningsstraat 190
1190 Brussel
02 538 64 77
Parenté Huis (opening juli 2021)
Charles Parentéstraat 28
1070 Anderlecht
02 541 13 80

THUISBEGELEIDING
Een Eigen Dak
Amerikaansestraat 101
1050 Brussel
02 533 04 62
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