Een selectie uit de projecten
van de voorbije jaren

Alpro Sociaal Fonds

Reddingsorganisatie Vlaanderen: training SAR

Dankzij Rebecca van Hove

Een donatie
van € 5.000

Wij geven ook
om jouw goede doel

Reddingsorganisatie Vlaanderen leidt honden en begeleiders op tot SAR
(Search & Rescue) teams, die kunnen ingezet worden bij het zoeken naar
vermiste personen. De honden leren om samen met hun begeleider levende of
overleden slachtoffers te zoeken en aan te wijzen. De opleiding wordt gegeven
door ervaren en gediplomeerde instructeurs op een diervriendelijke en positieve
manier. Steun van het Alpro Sociaal Fonds werd gebruikt voor de aankoop van
materiaal en het huren van oefenterreinen voor de training van de SAR teams.

KOC Sint-Gregorius Gentbrugge: Gregorius on the move

Dankzij Stephanie De Vriese

Een donatie
van € 4.000

KOC Sint-Gregorius is een voorziening voor kinderen en jongeren met
een beperking. De campus telt twee scholen voor bijzonder onderwijs en een
multifunctioneel centrum. Steun van het Alpro Sociaal Fonds helpt bij de realisatie
van hun project “Gregorius on the move” dat werk wil maken van “omgekeerde
inclusie”: kinderen en jongeren met een beperking moeten alle kansen krijgen in
de maatschappij (inclusie), maar omgekeerd moet ook de maatschappij welkom
zijn op de campus. Hiervoor willen ze een inspirerende en duurzame buitenruimte
aanleggen waar kinderen en jongeren met een beperking kansen krijgen om
tot rust én in beweging te komen, maar ook om anderen te ontmoeten en de
maatschappij te omarmen.

Leefboerderij Suskewiet Zwalm: handige, creatieve Suskewieters

Dankzij Jan Van Cauwenberghe

Een donatie
van € 1.388

Suskewiet is een leefboerderij in een rustige groene omgeving die dag- en
vrijetijdsbesteding aanbiedt aan volwassenen en kinderen met een verstandelijke
beperking en/of een autismespectrumstoornis. Dat gaat van kleine boerderijtaken
tot creatieve ateliers, kookateliers, zoektochten en spelactiviteiten. De steun van
het Alpro Sociaal Fonds helpt bij de verdere uitbouw van de activiteiten op de
leefboerderij.

De Branding: aankoop van een verzwaringsdeken

Dankzij Hannelore Coussement

Een donatie
van € 675

De Branding biedt in de regio Zuid-West-Vlaanderen diverse vormen van
dagondersteuning, woonondersteuning en individuele ondersteuning aan, zowel
voor volwassenen met een lichte verstandelijke beperking als voor personen met
een diep verstandelijke beperking of met meervoudige beperkingen. De Branding
wil bijdragen tot de zelfontplooiing en kwaliteit van bestaan van deze mensen.
Met de steun van het Alpro Sociaal Fonds hebben ze een verzwaringsdeken
aangekocht dat helpt bij het ontspannen van het zenuwstelsel en zorgt voor
een betere nachtrust.

Werk ook na je werkdag
aan een betere samenleving
www.alprosocialfund.com

Het Alpro Sociaal Fonds
Samen maken we het verschil
Het Alpro Sociaal Fonds
Dat Alpro medewerkers het hart op de juiste plaats hebben, hoeven we jullie niet te vertellen.
Die aandacht voor mens en planeet leeft ook verder na de werkuren. Het Alpro Sociaal Fonds,
beheerd door de Koning Boudewijnstichting, steunt sociale duurzame projecten in de buurt
van de Alpro vestigingen in België, Frankrijk, Nederland, het Verenigd Koninkrijk en Duitsland
waarbij Alpro personeelsleden of hun gezin actief betrokken zijn. Externe projecten waarin
jullie niet zelf actief zijn, maar die jullie aanspreken om zo mensen in nood te helpen kunnen
ook in aanmerking komen indien ze extra gemotiveerd worden.

Kies mee de winnaars
Van 18 mei tot en met 30 mei 2021 kan je stemmen op de geselecteerde projecten via:
• www.alprosocialfund.com,, of
• de stembussen in de Alpro gebouwen
De stem van jou en de andere Alpro medewerkers weegt voor 50%.
De andere 50% wordt bepaald door het selectiecomité van het Alpro Sociaal Fonds.
De winnende projecten worden eind december 2019 bekend gemaakt.

Begin vandaag nog aan jouw projectdossier.
Meer info op www.alprosocialfund.com,
bij je HR officer of via alprosocialfund@alpro.com.

Steunen we straks ook jouw vereniging of initiatief met financiële
en/of materiële steun? Van 26 april tot en met 9 mei 2021
is het opnieuw mogelijk om je externe projecten in te dienen.
Een extern project: belangrijkste criteria
1. De indiener van het project is een Alpro medewerker met minstens 6 maanden dienst
of een gepensioneerde ex-Alpro medewerker.
2. Het project moet uitgaan van een vereniging met een duidelijke menselijke
of sociale doelstelling in de buurt van een Alpro locatie.
3. Jij of één van je gezinsleden moeten minstens sinds 1 jaar persoonlijk en actief
als vrijwilliger betrokken zijn bij de vereniging.
4. Mits extra motivatie kunnen uitzonderlijk ook projecten in aanmerking komen waar jijzelf
of een lid van je gezin niet actief bij betrokken zijn, maar waarmee je je verbonden voelt.
5. Het project moet kleinschalig en concreet zijn. De menselijke doelstellingen moeten
duidelijk zijn en de begunstigden moeten een gezicht hebben.
6. De steun bedraagt maximum 5.000 EUR voor een project waarbij je zelf (of een lid van je
gezin) betrokken bent en maximum 3.000 EUR voor een project waarbij je niet zelf betrokken bent.
Je moet verslag uitbrengen waaraan het geld van het Alpro Sociaal Fonds besteed is.
7. Voor één en dezelfde vereniging kan maximaal drie keer een nieuw project ingediend worden.

De volledige lijst van voorwaarden en de procedure vind je op
www.alprosocialfund.com. Daar kan je je project ook elektronisch
indienen of gebruik maken van een af te drukken formulier.

Een intern project indienen kan het ganse jaar door
Zitten jij of je gezin in een moeilijke situatie, door bijvoorbeeld ziekte, ongeval of
een handicap? Of loopt een gezinslid maatschappelijke kansen mis wegens financiële
onhaalbaarheid? Dan kan je in alle anonimiteit en te allen tijde een intern project indienen
voor financiële of materiële steun (voor alle duidelijkheid, geen aflossing
van schulden). Meer info op www.alprosocialfund.com, bij je HR officer of
via alprosocialfund@alpro.com.

Jij kan ook doneren aan het Alpro Sociaal Fonds. Vraag
bij je lokale HR officer naar de bankgegevens of kijk op
de website: www.alprosocialfund.com/nl/donation

