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Aedificas Foundation beloont bouwbedrijven met een warm hart

Bouwbedrijven die kwetsbare jongeren helpen in de bloemen gezet

De Aedificas Foundation, een initiatief van de Confederatie Bouw om bouwbedrijven aan
te zetten tot het ondersteunen van wie het minder goed heeft in deze samenleving, heeft
haar jaarlijkse Awards uitgereikt. Vier bouwbedrijven vielen in de prijzen: zij helpen
jongeren die het om de ene of andere reden moeilijk hebben. De vier winnaars krijgen elk
5000 euro die ze moeten aanwenden om hun project verder uit te bouwen.

De Aedificas Foundation Awards , die jaarlijks wordt uitgereikt door de Aedificas Foundation
van de Confederatie Bouw, beloont bouwbedrijven die samen met non-profitorganisaties
kwetsbare groepen re-integreren in de maatschappij. “De bouwsector wordt vaak
omschreven als een ruwe en harde sector, maar toch bouwen heel wat bouwbedrijven niet
enkel woningen en gebouwen, ze bouwen ook mee aan de toekomst van mensen die het
moeilijk hebben in onze samenleving”, legt Robert de Mûelenaere, Gedelegeerd bestuurder
van de Confederatie Bouw uit. Ze doen met andere woorden aan maatschappelijk
verantwoord ondernemen, een nog steeds wat dure term die eigenlijk inhoudt dat bedrijven
hun warm hart tonen.

Dit jaar beloont de Aedificas Foundation vier verschillende winnaars. Het gaat om volgende
projecten:
DURABRIK (uit Drongen) heeft vzw Toontjeshuis opgericht om inclusieve woonprojecten te
ontwikkelen voor jongvolwassenen met een zorgbehoefte, zodat zij er levenslang kunnen
wonen.
Medewerkers van RENOTEC (uit Geel) helpen vzw De Waaiburg voor bijzondere jeugdzorg,
onder meer bij het aanleggen van de tuin en het buitenterras.
BESIX (uit Sint-Lambrechts Woluwe) ondersteunt vzw TADA (ToekomstATELIERdel’avenir),
een zaterdagschool voor kwetsbare tieners. Medewerkers van BESIX geven er vrijwillig

bijlessen zodat de onontgonnen talenten van die tieners ontwikkeld kunnen worden. Verder
verleent het bouwbedrijf ook financiële steun aan dit project.
AELECTRICS (uit Nazareth-Eke) helpt vzw Liaan, die hulp biedt aan kwetsbare jongeren,
meestal kinderen geplaatst in opdracht van de jeugdrechter. Het bouwbedrijf zorgt voor
financiële ondersteuning en biedt hulp bij de verbouwing van het bestaand gebouw en het
optrekken van een nieuw gebouw.

Juryvoorzitter en Gelegeerd bestuurder van het VBO Pieter Timmermans: “Het is belangrijk
dat bedrijven hun engagement voor de samenleving tonen. Ondernemingen en hun
medewerkers staan immers niet los van die samenleving. Betrokkenheid en solidariteit zijn
essentiële waarden, binnen en buiten het bedrijfsleven. Deze vier laureaten tonen hun goed
hart en willen kwetsbare groepen de nodige kansen geven. Ik wil hen, en uiteraard ook hun
medewerkers, van harte feliciteren.”

Over Aedificas Foundation
In de overtuiging dat engagement beloond en verder gestimuleerd moet worden, richtte de
Confederatie Bouw in 2011 Aedificas Foundation op. Deze stichting van openbaar nut richt
met haar jaarlijkse Awards de pijlen op integratie van minderbedeelden of kansarmen in
onze samenleving. Voor deze zesde editie ging Aedificas op zoek naar de actieve en
belangeloze inzet van bouwbedrijven en hun werknemers voor projecten die kwetsbare
jongeren ondersteunen.
http://www.aedificas-foundation.be/nl/

Voor meer informatie over de stichting Aedificas Foundation en haar Awards:
Véronique Vanderbruggen
Directeur Public Relations
veronique.vanderbruggen@confederatiebouw.be

0477 36 09 44

DE VIER LAUREATEN van de AEDIFICAS FOUNDATION AWARDS 2018

Bouwbedrijf:

AELECTRICS (EKE-NAZARETH)

Nonprofitorganisatie:

vzw Jeugdzorg Liaan (EKE-NAZARETH)

Korte omschrijving
project:

De vzw Jeugdzorg Liaan biedt hulp biedt aan kwetsbare jongeren
(van 0 tot 18 jaar) in een moeilijke opvoedings- of leefsituatie. Via
financieel mecenaat en persoonlijke inzet en betrokkenheid van
AELECTRICS kan de huisvesting verbeterd worden voor de
accommodatie van de gekwetste kinderen in crisisopvang.
http://aelectrics.be/
https://www.jeugdzorg.be/afdeling%20liaan.html

Bouwbedrijf:

BESIX (BRUSSEL)

Nonprofitorganisatie:

TADA vzw-asbl (ToekomstATELIERdel’Avenir) (BRUSSEL)

Korte omschrijving
project:

TADA, of ToekomstATELIERdel’Avenir, is een zaterdagschool waar
maatschappelijk kwetsbare tieners elk weekend naartoe gaan
(drie jaar lang). Een structurele samenwerking is tot stand
gekomen met de medewerkers van BESIX die zich belangeloos
inzetten tijdens het weekend om hun (vak)kennis enthousiast
over te brengen en zo schooluitval reduceren en betere kansen te
creëren voor kansengroepen in Brusselse gemeenten. Naast het
competentiemecenaat steunt BESIX dit project financieel.
https://www.besix.com/nl
https://tada.brussels/

Bouwbedrijf:

DURABRIK (DRONGEN)

Nonprofitorganisatie:

cvba-so Toontjeshuizen/vzw Toontjeshuis (SCHELLE)

Korte omschrijving
project:

Durabrik richtte in mei 2017 de vzw Toontjeshuis op als model
voor de ontwikkeling van woonprojecten voor mensen met een
zorgbehoefte waarin hun geluk en kwaliteit van leven centraal
staat. Samen met andere instellingen en organisaties werden de
Toontjeshuizen boven de doopvont gehouden om in héél
Vlaanderen het inclusief en levenslang wonen voor
jongvolwassenen met een beperking samen mogelijk te maken.
https://durabrik.be/nl
https://www.toontjeshuis.be/

Bouwbedrijf:

RENOTEC (GEEL)

Nonprofitorganisatie:

vzw De Waaiburg (GEEL)

Korte omschrijving
project:

Medewerkers van Renotec zetten zich samen, tijdens hun vrije
tijd, en met aanmoediging en steun van de directie, belangeloos
in voor de vzw De Waaiburg, die zich richt op betere huisvesting
voor jongeren uit bijzondere Jeugdzorg. De groep vrijwilligers
groeit en wil zich duurzaam engageren gestimuleerd door de
MVO-bedrijfscultuur binnen Renotec.
http://renotec.be/
http://www.dewaaiburg.be/

OOK DE ANDERE INGEDIENDE PROJECTEN VERDIENNEN UW ERKENNING

Bouwbedrijf:

AELECTRICS (EKE-NAZARETH)

Nonprofitorganisatie:

Zonnehoeve Living + (EKE-NAZARETH)

Korte omschrijving
project:

De vzw Zonnehoeve Living + biedt begeleiding en ondersteuning
op vlak van wonen en dagbesteding aan volwassenen met een
beperking en/of mentale handicap. Directie en medewerkers van
AELECTRICS zetten zich via allerlei activiteiten in voor dit goede
doel via fundraising om de huisvesting en accommodatie te
verbeteren van de patiënten. Ook is er een persoonlijke
betrokkenheid en inzet door vrijwillige tijdsbesteding naar
ondersteuning van deze zwakkere en zeer kwetsbare patiënten.
http://aelectrics.be/
http://zonnehoeve.be/living

Bouwbedrijf:

B-Visible-Alle Klusjes (BELLEM)

Nonprofitorganisatie:

Compaan Job & Co vzw (SINT-AMANDSBERG)

Korte omschrijving
project:

Als kmo wil B-Visible zijn sociaal engagement tonen en collegaaannemers warm maken voor een sociaal engagement gericht op
duurzame integratie en sociale inclusie door vorming en opleiding
en tewerkstelling van personen die meer ondersteuning nodig
hebben om productief en actief te zijn op de arbeidsmarkt (zoals
langdurig werklozen, allochtonen, personen met taalachterstand,
kansarmoede …)
http://www.compaan.be/

Bouwbedrijf:

Bourdeau’hui (GERAARDSBERGEN)

Nonprofitorganisatie:

OCMW & Stadsbestuur Geraardsbergen/Constructiv

Korte omschrijving
project:

Bourdeau’hui (maar ook All Wood Building en Mincke) begeleidt
personen met zeer specifieke noden en die komen uit moeilijke
situaties van (kans)armoede. De opvang betekent omkadering,
vorming, toeleiding naar het toekomstgericht knelpuntberoep
van schrijnwerker. Dit project wordt gerealiseerd samen met het
OCMW en het Stadsbestuur van Geraardsbergen en Construtiv,
het paritaire opleidingsfonds voor de bouw.
http://www.bourdeaudhui.com/
http://www.constructiv.be/nl-BE/
https://www.geraardsbergen.be/ocmw

Bouwbedrijf:

D/M VERCRUYSSE Interieurarchitecten (OOIGEM)

Nonprofitorganisatie:

vzw Damiaanactie

Korte omschrijving
project:

Dit project getuigt van een overtuigd engagement, naar
fondsenwerving voor dit project kaderend in de strijd van de
Damiaanactie tegen armoedeziektes (lepra, tbc,..), maar ook van
betrokkenheid en inzet bij de bouw van huizen voor
leprapatiënten in Bangladesh, Nicaragua en (Zuid)-India. Een
grotere bekendheid van deze initiatieven kan resulteren in een
grotere betrokkenheid van de aannemers bij bouwactiviteiten als
schilderen/tegelzetten/schrijnwerk/elektriciteit, …).
https://www.damiaanactie.be/

Bouwbedrijf:

ECOLODGE/WALDCUBE (HANNUIT)

Nonprofitorganisatie:

vzw Straatverplegers (SV) (SCHAARBEEK)

Korte omschrijving
project:

ECOLODGE ontwierp en bouwde een verplaatsbare modulaire
“woning”, de Waldcube, voor de opvang van daklozen in
Schaarbeek, en dit in het kader van de campagne "400 daken"
voor de vzw Straatverplegers. Het doel van deze vereniging is om
te zorgen voor daklozen, met een verpleegkundige aanpak, en te
helpen bij de zorg voor de gezondheid van daklozen.
https://waldcube.be/
http://www.straatverplegers.org/

Bouwbedrijf:

ESPACES (CINEY)

Nonprofitorganisatie:

Logement et insertion asbl (BEAURAING)

Korte omschrijving
project:

ESPACES is als bedrijf actief op het gebied van opleiding in de
bouwsector voor werkzoekenden en kwetsbare groepen. De vzw
Logement et insertion helpt mensen bij het zoeken naar een
kwaliteitsvolle woning voor een redelijke prijs. Met de technische
en logistieke hulp van het bedrijf krijgt de vzw extra
ondersteuning voor het organisatie en ontwikkelen van
opleidingen voor eigenaars en huurders over hun rechten en
plichten.
https://www.espaces.be/

Bouwbedrijf:

IRIS (GEEL)

Nonprofitorganisatie:

VDAB

Korte omschrijving
project:

IRIS werkt samen met de VDAB aan de begeleiding, opleiding en
vorming naar een duurzaam en toekomstgericht bouwberoep
van ongeschoolde, anderstalige nieuwkomers en erkende
vluchtelingen. Deze opvang en omkadering en vorming in het
bedrijf mobiliseert dagelijks meer dan 30 personen die deze
nieuwkomers en erkende vluchtelingen betere kansen geven op
inschakeling in de maatschappij en het arbeidscircuit.
http://www.iris.be/Iris/Nederlands/Home/Iris+Group/page.aspx/63
https://www.vdab.be/

Bouwbedrijf:

SOCOGETRA (AWENNE)

Nonprofitorganisatie:

asbl Solidarité Logement - Solidariteit Huisvesting vzw
(BRUSSEL)

Korte omschrijving
project:

Het doel van de vzw Solidariteit Huisvesting is het vergroten van
de aanbod van huisvesting voor kansarmen en kwetsbare

groepen. Socogetra steunt deze vzw met een belangrijke
financiële ondersteuning maar ook met competentiemecenaat
(engineering en aankopen). Dit project wordt uitgevoerd in
nauwe samenwerking met het OCMW in de gemeente Sint-Gillis.
De renovatie wordt e uitgevoerd in samenwerking met CASA
BLANCO, een vzw en een sociaal re-integratiebedrijf (afwerking,
isolatie, enz.). De vzw is een initiatief dat volledig door
vrijwilligers wordt geleid.
http://www.socogetra.com/page.asp?id=137

Bouwbedrijf:

STEYGERS & Co (BRUSSEL)

Nonprofitorganisatie:

vzw Sisahm/service PHARE (BRUSSEL)

Korte omschrijving
project:

Steygers is als kleine bouwonderneming actief in de
kringloopeconomie en werkt samen met de vzw Sisahm voor de
maatschappelijke integratie van mensen met een verstandelijke
beperking. Door de opgedane ervaring met dit inschakelopleidingsproject (met optie op tewerkstelling) wil het bedrijf zich
verder inzetten om “personen met allerlei handicaps" (opnieuw)
in te schakelen in de maatschappij en het arbeidscircuit.
https://www.steygers.be/
https://sisahm.one/

Bouwbedrijf:

Vanhout (GEEL)

Nonprofitorganisatie:

Theater Stap vzw (TURNHOUT)

Korte omschrijving
project:

Theater Stap leidt als vzw personen met een verstandelijke
beperking op tot acteurs. De acteurs werkten mee aan de
bekende VRT-tv-reeks “Tytgat Chocolat”. Vanhout ondersteunt
financieel de renovatie van het gebouw dat door de gemeente ter
beschikking wordt gesteld, maar biedt daarnaast ook belangeloos
technische ondersteuning voor de uitvoering van werken door
inzet van medewerkers.
https://www.vanhout.be/
https://www.theaterstap.be/

Bouwbedrijf:

VDB TECH (Vandenberghe) (IEPER)

Nonprofitorganisatie:

VDAB

Korte omschrijving
project:

Opleiding en vorming en integratie van kwetsbare personen, in
casu een persoon met vluchtelingstatuut en een persoon met
autisme. VDB Tech wil maatschappelijk verantwoord
ondernemen en zich vanuit die visie inzetten voor de integratie
via opleiding & vorming van kansengroepen die hierdoor meer
kansen zullen krijgen in de maatschappij.
http://www.vdb-tech.be/
https://www.vdab.be/

