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Samen met vertrouwen investeren in de toekomst
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“Daarom ben ik ervan overtuigd dat wij meer 
dan ooit onze rol te spelen hebben. Niet tot 
meerdere eer en glorie van onszelf, maar ge-
woon voor anderen.

En ja, ondernemers kunnen dat. Het is toch een 
vreemde vaststelling dat iedereen vol lof is voor 
wat een straathoekwerker doet, maar als een 
bedrijfsleider hetzelfde doet voor werknemers 
of werkzoekenden, dan wordt hij er al meteen 
van verdacht zichzelf te bedienen. Nochtans 
zou het om andere ondernemers te overtuigen, 
soms eens goed zijn mochten zo´n verhalen 
naar buiten komen.
 
Ooit vroeg iemand me welk geloof ik aanhield. 
Wel, noem me gerust een humanist, ik hou van 
elke mens. Dat heb ik van kind af aan meegekre-
gen. Mijn vader zei altijd: je moet al je werkne-
mers even graag zien. Een waarheid als een koe, 
want uiteindelijk draait het altijd om mensen. 
Ondernemers die vooruit kijken, die investeren 
niet alleen in een machinepark, maar ook een 
vooral in mensen.

Daarom noem ik het Streekfonds vaak een inves-
teringsfonds in menselijk kapitaal. Wij schenken 
niet zomaar, maar investeren.

De komende periode wil ik op een erg pragmati-
sche manier trachten om de problemen vroeger 
te detecteren. Want de vaststelling is jammer 
genoeg dat we vaak te laat komen. Daarom wil ik 
nog meer inzetten op ondernemerschap, waar-
mee ik bedoel dat wij allemaal de taak hebben 
om anderen mee op sleeptouw te nemen. We 
staan er vaak niet bij stil, maar wist je dat de 
regio Veurne de hoogste zelfmoordcijfers van 
Vlaanderen heeft?

Op dergelijke zaken wil ik inzetten, op het verbe-
teren van het mentaal welzijn van al die jongeren 
die in een maatschappij terecht gekomen zijn 
die te vlug oordeelt. Ik wil hen stimuleren om 
zelf keuzes van hun hart te maken, ongeacht wat 
anderen ervan denken. Ik wil hen wapenen en 
facilitator van kansen zijn. En het zou fantastisch 
zijn mochten we met een grote groep onderne-
mers samen het verschil kunnen maken…”

Investeringsmaatschappij 
in menselijk kapitaal

“In 2042, wanneer het Streekfonds 40 jaar bestaat, zal ik 76 jaar zijn.  
Ik stelde me onlangs de vraag met welke projecten we dan bezig zullen zijn. Eerlijk? 

Ik hoop dat we dan enkel nog bezig zijn met preventie en niet langer met het oplossen van problemen.”

AAN HET WOORD AAN HET WOORD

Aan het woord is Jos Claeys, sinds 15 maart 2020 
(dag van de eerste lockdown…) voorzitter van 
het Streekfonds West-Vlaanderen en volgens 
zichzelf de meest onzichtbare so far.

 “Niet dat ik het ambieer om in de aandacht 
te staan, maar de afgelopen twee jaar zijn wel 
vreemd en bijzonder geweest.”
 
Het gaf hem alleszins de tijd om de organisatie 
écht te leren kennen. “Ik kende en steunde het 
Streekfonds al lang, maar de afgelopen tijd heb 
ik pas goed beseft welke duizendpoot de orga-
nisatie wel is. De juiste beeldspraak volgens mij, 
want het beestje heeft wel vele pootjes, maar 
ze zijn niet groot. Het typeert onze werking: er 
zijn vaak veel mini-stapjes nodig om vooruitgang 
te boeken in de strijd tegen kansarmoede.
 
De diversiteit van de werking zorgt er ook voor 
dat het moeilijk is om het Streekfonds ´een 
smoel´ te geven. De vele jongeren en studen-
ten die we doorheen de jaren mochten helpen, 
kennen onze werking heus wel. Bij ondernemers 
is dat minder het geval. 

Door het feit dat wij vaak discreet ondersteu-
nen, weten veel bedrijfsleiders nauwelijks wat 
we doen.

Ik heb al dikwijls gezegd dat ik binnenkort een 
bord wil plaatsen op de luchthaven van Wevel-
gem met de boodschap: ¨Geniet van jullie reis, 
weet dat er ondertussen voor de kwetsbare 
jeugd gezorgd wordt.¨ Hoewel veel onderne-
mers al her en der engagement opnemen, liggen 
we er vaak nog te weinig wakker van dat ook 
in eigen streek nog heel wat jongeren kansen 
ontbreken.

In Vlaanderen worden elke dag 400 kinde-
ren geboren. Beseffen dat 40 onder hen niet 
dezelfde kansen krijgen als hun leeftijdsgenoten, 
doet vaak de ogen openen.

Mensen die in de problemen zitten, hebben vaak 
schroom, geven uiteraard niet graag toe dat het 
fout loopt. En hoe langer dat duurt, hoe groter 
de moeite om weer in de maatschappij te komen. 
Ondernemers die met hart en ziel hun bedrijf 
runnen, herkennen vaak zo 'n signalen.”

“
“Het Streekfonds is een duizendpoot: er zijn veel 
mini-stapjes nodig om vooruitgang te boeken.”

Jos Claeys voorzitter Streekfonds West-Vlaanderen
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OPINIE

Nieuw engagement verzoenen  
met klassieke structuren

“‘De Grote Onderscheiding', dat was de naam van een van de eerste initiatieven die we bijna 20 jaar 
geleden namen met het Streekfonds. We vroegen aan sociale organisaties om bedrijven te nomineren 

die zich waardevol ingezet hadden voor hun werking. We kregen 25 inzendingen binnen, een 
onverhoopt succes, met 'het Gevelproject' aan de Slachthuisstraat in Kortrijk als laureaat. ”

“Zonder dat we het waarschijnlijk beseften, leg-
den we toen de beste basis voor de richting die 
we met het Streekfonds zouden uitgaan. Want 
we toonden hoe het bedrijfsleven en het maat-
schappelijk veld elkaar konden vinden. Hoe het 
niet enkel om centen gaat, maar ook en vooral 
over het versterken van het sociaal weefsel en 
de plek van het individu daarbinnen.

Want het opzet van het Streekfonds is altijd al 
geweest om een investeringsmaatschappij te zijn 
in menselijk kapitaal. Wie met ons in zee gaat, 
die gelooft in het talent van mensen.

Door 20 jaar Streekfonds heen hebben we ons ei-
gen Klavertje Vier ontwikkeld. Onze aandacht voor 
Onderwijs, Ondernemerschap, Welzijn en Talent is 
niet toevallig: het zijn volgens ons de vier facetten 
waar je moet op werken als je mensen wil sterken 
om hun mannetje te staan in onze maatschappij.

Die samenleving is bij ons in de Vlaanders niet 
altijd even makkelijk. We hebben een hoge 
levensstandaard en we groeiden allemaal op in 

een mentaliteit van hard werken. Deure doen, 
niet klagen. Als je sterk in je schoenen staat, dan 
lijken die hoge standaarden evident. Beschik je 
niet over die bagage, dan heb je af en toe een 
duwtje in de rug nodig. En daar willen wij met 
het Streekfonds op inzetten.

De maatschappij van 20 jaar geleden is niet meer 
wat ze op vandaag is. We begonnen in tijden 
van de sluiting van de Levis-fabriek in Gits en 
Wervik en de vrees dat die sluiting een hypo-
theek zou leggen op de kansen van jongeren in 
onze streek. Er was de vrees voor een massale 
braindrain, we dreigden de nieuwe zuurstof uit 
onze regio te verliezen. En dus zouden we met 
het Streekfonds een tandje bij steken. 

Ik ben onze verschillende visionaire voorzitters, 
de diverse compagnons de route en alle mensen 
die net als ons geloven in mensen, dankbaar 
voor de vele kansen die we de afgelopen jaren 
kregen. Ik ben samen met de hele ploeg trots op 
wat we al gerealiseerd hebben, maar besef maar 
al te goed dat het werk niet af is. 

Want hoe vrijgevochten onze jongeren nu ook 
lijken, we hebben nog steeds heel wat werk op de 
plank liggen om iedereen gelijke kansen te bieden.

Want de geijkte structuren waar een jongere 
20 jaar geleden kon op terugvallen, die zijn nu 
voor een groot stuk weggevallen. De greep van 
georganiseerde verbanden als jeugdbewegingen, 
vakbonden of verzuilde organisaties is tanend. 
Je kan dat toejuichen of betreuren, maar ze 
zorgden bij heel wat jonge mensen voor een 
zeker houvast.

Nu moet de jeugd het op een andere manier 
uitzoeken. Ik ga daarbij niet mee in de negatie-
ve sfeer dat jongeren zich heden ten dage niet 
meer zouden engageren. Ik ben er rotsvast van 
overtuigd dat er anno 2022 niet minder engage-
ment is, het is gewoon volatieler, tijdelijker. Een 
jongere hopt meer van het ene engagement naar 
het andere. Maar hij doet het wel.

Dat nieuwe engagement omarmen en verzoenen 
met de klassieke structuren, daar ligt voor mij 

de uitdaging van de toekomst. Hoe kunnen we 
al die mensen die maatschappelijk engagement 
opnemen, bij elkaar blijven brengen, ongeacht 
de structuur of het verband waarbinnen zij 
functioneren. Individueel of in groep, werkend 
op lange termijn of net heel tijdelijk, het wordt 
een heuse uitdaging om iedereen met elkaar te 
verbinden met dat ene gemeenschappelijke doel 
voor ogen: blijven investeren in kansen voor 
menselijk kapitaal.

We kunnen in ons kleine landje gelukkig terug 
vallen op een stevige sociale zekerheid, een 
fundamentele basis van solidariteit. Maar het 
betekent niet dat er geen mensen meer uit 
de boot vallen. Voor hen moeten we blijven 
werken, ook in de toekomst. Met bedrijfsleiders 
en sociale organisaties en projecten samen. 
Zoals het ooit begonnen is, bij 'De Grote 
Onderscheiding', weet je nog?

Ik geloof in de toekomst van het menselijk 
kapitaal en ik ben ervan overtuigd dat u er net 
hetzelfde over denkt.”

“

OPINIE

“
“De geijkte structuren waar een jongere 20 jaar geleden 
kon op terugvallen, zijn nu voor een deel weggevallen.”

Jan Despiegelaere, Algemeen coördinator Streekfonds West-Vlaanderen
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INTERVIEW INTERVIEW

Alle lof voor de Mogelijkmakers
34 beroepsjaren heeft Sabine Bourgeois op de teller staan bij vzw Oranjehuis, meer dus dan het Streek-
fonds oud is. Sabine was erbij toen het Streekfonds ontstond en kan haar licht laten schijnen over hoe 

het landschap van de jeugdhulpverlening sindsdien evolueerde.

Toen Sabine bij vzw Oranjehuis startte, 
was dat als rechterhand van directeur Willy 
Vandamme. “Willy was de visionair, de man 
van de toekomstbeelden en nieuwe ideeën. Ik 
moest op zoek naar de fondsen ‘to make things 
happen’. Het is zo dat ik het Streekfonds heb 
leren kennen.

Het Streekfonds viel me op door zijn no non-
sense aanpak. Nog steeds is dat zo, meer dan 
ooit misschien, want de maatschappij en wat 
overheden van ons vragen, is er alleen maar 
complexer op geworden. We moeten ons meer 
en meer bewijzen, meer en meer verantwoor-
ding afleggen, meer en meer meten. Begrijp me 
niet verkeerd, ik heb daar op zich geen enkel 
probleem mee, het is normaal dat je moet kun-
nen aantonen waar gemeenschapsgeld naartoe 
gaat. Alleen bemoeilijkt dat het soms om nieuwe 
wegen af te leggen. Want als je wil zaaien, cocre-
eren, niches wil bestrijken of sociaal innoveren, 
dan weet je vaak niet hoe het zal uitdraaien, wat 
het zal opleveren. En dat maakt het Streekfonds 

net zo interessant: dingen mogen onaf zijn en 
organisch groeien, de mensen van het Streek-
fonds kijken naar het grotere plaatje en geven 
jou het vertrouwen in wat je doet.”

Pas op, het betekent geenszins dat ze niet kri-
tisch zijn. Integendeel, hun kennis van de sector 
is groot en het is heel vruchtbaar hoe ze met 
ons in dialoog gaan. Ze stellen net een ander 
soort vragen dan we gebruikelijk zijn waardoor 
ook onze blik verruimd wordt.”

Doorheen de jaren heeft Sabine de sector sterk 
zien evolueren. “Ik zie positieve zaken zoals 
het toenemende belang van het klaverblad, 
het feit dat we meer en meer op zoek moeten 
naar cofinanciering. Het is goed niet alles in één 
mand te leggen, maar meerdere partijen te laten 
samenwerken. Privé en overheid kunnen nog 
veel van elkaar leren. Anderzijds heb ik de sector 
ook zien toeslibben. De planlast en administratie 
werken enorm vertragend waardoor we er niet 
meer in slagen om kort op de bal te spelen.

Laat ons onszelf organiseren, geef ons het recht 
om te experimenteren, laat ons zelf nieuwe 
samenwerkingsmogelijkheden verkennen.  
Anders riskeren we de uitdagingen van de toe-
komst niet meer de baas te kunnen.”

Volgens Sabine is het inzetten op ons onderwijs 
the next big thing. “Jongeren zolang mogelijk 
op een zinvolle manier in het schoolse systeem 
houden, moet de topprioriteit zijn. Nu worden 
jongeren met problemen vaak een halt toe 
geroepen: ‘zorg er eerst maar voor dat je je 
leven op de rails hebt en kom dan maar weer 
op proef naar school.’ Maar heb je er al eens bij 
stil gestaan wat je allemaal mist als je niet naar 
school gaat?"

“Wie niet naar school kan, heeft geen sociaal 
netwerk meer, sluit niet meer aan bij een jeugd-
beweging, is niet meer sociaal weerbaar. Daarom 
is het onze taak om jongeren net zolang moge-
lijk aan boord te houden. Jongeren met proble-
men hebben er baat bij om zoveel mogelijk net 

zoals iemand anders behandeld te worden. We 
moeten hen benaderen als ondernemer, niet als 
onderganer van hun problemen. Wij hebben als 
maatschappij onze verantwoordelijkheid, maar 
die hebben jongeren zelf ook. Daarom moeten 
we onze leerkrachten zo goed mogelijk blijven 
omkaderen, want wat van hen verwacht wordt, 
is niet min. Maar als we het echt menen dat 
onderwijs een basisvoorziening is, dan moeten 
we er ook durven in investeren.”

Hoe ziet Sabine de toekomstige rol van het 
Streekfonds hierin? “Het Streekfonds kan en 
moet uiteraard geen alternatief zijn voor het 
onderwijs, maar eerder een hefboom voor als 
het toch niet lukt.

Voor mij is het Streekfonds een mogelijkmaker: 
als jongeren dan toch even uit de boot vallen, 
dan kunnen de innovatieve projecten en experi-
menten van het Streekfonds hen een duwtje in 
de rug geven zodat ze zo snel mogelijk weer aan 
boord gehesen kunnen worden…”

“
“

“Mogen zaaien in deze tijden van overmatige planlast,  
dat is een zaligheid!”.

Sabine Bourgeois, Directeur vzw Oranjehuis
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TERUGBLIK IN BEELD

Eerbetoon aan Regine
Goed drie jaar geleden moesten we afscheid nemen van Regine Dumolin, voorzitter van de Steunraad en 

lid van ons Bestuurscomité. Regine liet op velen een diepe indruk na. Dochter Nina-Marie probeert het 
maatschappelijk engagement van haar mama onder woorden te brengen.

“Ik was zelf te jong om op dat moment te beseffen 
wat ze voor anderen betekende, maar nu, zoveel 
jaar later, word ik nog steeds over haar aangespro-
ken. Het betekent dat ze met haar innemende 
persoonlijkheid diepe sporen heeft nagelaten. 

Ik herinner me haar bijzonder maatschappelijk 
engagement voor talloze organisaties samen met 
het Streekfonds en de Steunraad van de Koning 
Boudewijnstichting of de Special Olympics.  
Ze liet graag anderen schitteren zonder daarom 
zelf in de belangstelling te willen staan. En dat 
is mooi.
 
Ik vind het moeilijk om haar te typeren, wetend 
dat ik haar nooit eer genoeg zal kunnen aan-
doen, maar ik denk dat één van haar krachten 

bestond in het verbinden van mensen. Ze hield 
ervan anderen iets te gunnen. Onbaatzuchtig, 
onzelfzuchtig, zonder dat ze iets terug ver-
wachtte. Altijd met de glimlach. Wie dat kan, 
verdient alle respect.”

Zelf wil Nina Marie in de toekomst ook engage-
ment opnemen, al is ze nog zoekende naar de 
manier waarop.“We hebben betrokkenheid 
en engagement thuis altijd met de paplepel 
meegekregen. De wil om me te engageren is er 
dus zeker. Er zijn nog zoveel uitdagingen aan te 
pakken. Zo merk ik hoeveel van mijn generatie-
genoten worstelen met mentale gezondheid. 
Een strijd die mee gevoed wordt doordat er nog 
zoveel taboe rond het onderwerp hangt. Als ik 
kan meehelpen om die muur te slopen, graag.”

“
“

¨Mensen onzelfzuchtig iets gunnen,  
dat kon ze als geen ander…¨

Nina-Marie Dumolin

20 jaar  
Streekfonds 

West-Vlaanderen

Met een feestavond op 22 juni in het Brugse beursgebouw BMCC vierde het Streekfonds West-Vlaanderen haar 20-jarig bestaan. 
Wat ontstond in de nasleep van de spijtige sluiting van de Levis-fabriek in Gits, groeide doorheen de jaren uit tot een gerespecteer-
de organisatie die initiatiefnemers en steuners van menslievende projecten bij elkaar brengt.
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Fonds Van Wonterghem – De Brabandere

Kort voor haar overlijden in 1996 contacteerde Marie-Antoinette Van 
Wonterghem een Iepers notaris met de vraag om een deel van haar 
nalatenschap onder te brengen in een fonds dat elk jaar een persoon 
(of uitzonderlijk een vereniging) moest bekronen die zich in groot Ieper 
verdienstelijk had gemaakt op filantropisch vlak. 

Marie-Antoinette, afkomstig uit een landbouwfamilie, was docente 
recht en economie aan de verpleegsterschool , maar zette zich jaren 
achter de schermen in voor kansarmen. 

Sinds 2001 wordt jaarlijks een prijs uitgereikt die ondertussen stilaan 
bekend raakt als de Ieperse Nobelprijs.

Fondsen in de kijker
Onbekend is onbemind, dus brengen we graag een viertal filantropische 
fondsen uit onze regio onder uw aandacht.

Fonds Muzenestje

Fonds Muzenestje is een initiatief van ondernemer, woordkunstenaar 
en mecenas Roger Tanghe uit Roeselare. Het Fonds steunt projecten die 
een warme, menselijke boodschap brengen voor de lokale bevolking in 
de streek rond Roeselare. 

Muzenestje koopt en investeert in panden in Roeselare die het 
vervolgens ter beschikking stelt van sociale organisaties die voornamelijk 
met vrijwilligers werken. Hierdoor kunnen de organisaties zich ten volle 
toespitsen op hun inhoudelijke werking en hoeven zij zich niet langer 
zorgen te maken over praktische zaken als huisvesting of huur. Zo kocht 
het fonds 2 panden in Roeselare die ter beschikking werden gesteld 
van De Kerit en Televestiaire, twee organisaties die kansarme gezinnen 
aan goedkope tweedehandskledij, huishoudelijk materiaal, meubilair, 
schoenen, speelgoed, boeken en nog veel meer helpen. 

Fonds Lisa

Fonds Lisa ontstond in de schoot van Lions Club Kortrijk Mercurius , 
een service-organisatie die initiatieven ontplooit voor zij die het min-
der goed getroffen hebben. De mosterd haalden ze bij hun collega’s 
van Ronse die het concept bedachten, maar in samenwerking met het 
Streekfonds West-Vlaanderen groeide het Kortrijkse project uit tot 
een apart fonds onder auspiciën van de Koning Boudewijnstichting. 
Het Fonds ondersteunt studenten die door omstandigheden de stap 
naar het hoger onderwijs anders niet zouden zetten. 

Lisa zorgt niet enkel voor financiële en logistieke steun, maar door een 
systeem van vrijwillige peters en meters ook voor een persoonlijke 
coaching van de studenten. 

Naast de onontbeerlijke steun van een aantal structurele partners 
wordt het Fonds onder meer gedragen door de Club van 100, honderd 
bedrijven die zich hebben geëngageerd om jaarlijks 1 euro per dag aan 
het fonds te schenken. Het Fonds is intussen ook actief in Roeselare, 
Menen, Waregem, Zwevegem en Harelbeke. 

Fonds Strandschelp

Het Fonds Strandschelp werd opgericht in de schoot van de Koning 
Boudewijnstichting volgens de wilsbeschikking van de heer Fernand 
Reyngoudt (1931-2019) uit Oostende. Het was zijn wens dat zijn ver-
mogen zou worden benut om individuele kansarme maar talentvolle 
jongeren te steunen. Via het Streekfonds West-Vlaanderen investeert 
het fonds in verschillende initiatieven ten voordele van deze specifieke 
doelgroep en dit op het vlak van onderwijs, ondernemerschap, sport 
en cultuur, etc. 

Onlangs lanceerde het Fonds het project Leerling-Meester, bedoeld 
voor talentvolle kanszoekende jongeren die zich willen bekwamen 
in een specifieke kunstvorm als fotografie, theater, choreografie of 
schrijven. Die zogenaamde ‘leerlingen’ zullen begeleid worden door 
een professionele kunstenaar die zich als ‘meester’ engageert voor een 
één-op-één-traject met de leerling. Het Fonds Strandschelp financiert 
ook een nieuw internaat van Koninklijk Werk IBIS in Oostende en het 
project BOOST FOR TALENTS in Gent en Oostende.

IN DE KIJKER IN DE KIJKER
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Dit voorjaar namen we op gepaste wijze afscheid 

van zes bestuurders die zich jaren met hart en ziel 

engageerden bij het Streekfonds. Bedankt Paul 

Breyne, Pierre-Paul De Beir, Kristine Claeys-Wyffels, 

Jan Hooijmaaijer, Rosita Van Maele en Karine 

Vandenberghe voor zoveel inzet.

Zo ziet het huidige Bestuurscomite eruit:

Jos Claeys, zaakvoerder Westvlees nv (voorzitter)

Patricia Adriaens, zaakvoerder Fribona

Bart Coopman, chef nieuws Focus & WTV

Patrick Couttenier, general manager family capital 

solutions KBC Bank nv

Francis De Nolf, bestuurder Roularta Media Group

Annemie Drieskens, voorzitter Europese Gezinsbond

Thomas Dusselier, notaris

Patrick Maselis, voorzitter Steunraad West-Vlaanderen 

voor de Koning Boudewijnstichting

Gerrit Rauws, directeur Koning Boudewijnstichting

Laurence Taillieu, corporate director Orac nv

Filip Ysenbrandt, zaakvoerder TWICE

Team Streekfonds, dat is:

Jan Despiegelaere, Griet Witdouck, Daphne Viguurs, 

Kathy Perneel, Tom Delmotte

info@streekfonds.be 

Dank aan alle partners:

Stichtende partners: 

Baltisse NV, Hoprom Invest NV, IVC NV, Koning 

Boudewijnstichting, Levi Strauss Europe, Maselis 

NV, Provincie West-Vlaanderen, NV Roularta Media 

Group, Regine Dumolin Foundation for Art and 

Medecine, Steunraad West-Vlaanderen voor de Koning 

Boudewijnstichting, Westvlees NV

Structurele partners:

CM West-Vlaanderen vzw, Damier NV, ING België NV, 

Koramic Holding NV, Lions Club de Haan-Permekeland, 

Mulder Natural Foods NV, Rotary Club Menen

Steunende partners:

NV Deceuninck, NV Bekaert, Belfius Bank, Beltherm 

NV, EY – Ernst & Young Bedrijfsrevisoren, NV Galloo, 

Greenyard Group, KBC Bank NV, Kiwanis West-

Vlaanderen, NV Lapauw International, Matexi NV, NV 

Omega Pharma, Rollarienses Roeselare, Rotary Club 

Kortrijk Groeninghe, Salesbridge, Sea Invest NV, Twice 

NV, Vandecasteele Houtimport, Vandemoortele NV, 

NV Michel Van De Wiele, VOKA West-Vlaanderen, 

WVI – West-Vlaamse Intercommunale

Wie is wie


