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In dit nieuwe nummer van De kleur
van geld gaan we dieper in op de
financiering van schoolgebouwen. Al
van bij haar start financiert Triodos
Bank scholen. We willen bijdragen aan
een kwaliteitsvol onderwijs, want het
is op school dat kinderen de rijkdom
ontdekken van de wereld die ze op een
dag zullen erven. Het is daar dat ze de
nodige kennis opdoen om alle kansen te
grijpen die de wereld te bieden heeft.
De crisis bemoeilijkt de financiering
van schoolgebouwen. Voor de banken
gelden strengere liquiditeitseisen. Dat
zet sommige banken, die erg afhankelijk
zijn van de interbancaire markt, ertoe
aan langetermijnkredieten in de sector
te weigeren.
Triodos Bank verleent uitsluitend
kredieten dankzij het spaargeld van
haar klanten, hetzij particulieren, hetzij
verenigingen of bedrijven. Zo hebben
we de bankencrisissen goed doorstaan
en daardoor kunnen we ook vandaag
ingaan op de wezenlijke noden van
de samenleving, die van scholen in
het bijzonder.
Een studie van de Global Alliance for
Banking on Values vergeleek onlangs
waarde(n)gedreven banken zoals de onze
met mondiale, ‘systemische’ banken.
Daaruit bleek dat de eerste tijdens
de voorbije tien jaar een veel grotere
bijdrage leverden aan de reële economie
(zie pagina 19). Die resultaten illustreren
nog maar eens dat het mogelijk is om
anders te bankieren, in dienst van de
samenleving.
Een gelukkig 2013!
Olivier Marquet
Directeur
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OP FACEBOOK!
Onlangs hebben we onze
Facebookpagina gelanceerd. Projecten
die we financieren, standpunten van
de bank, nieuws over duurzaam
bankieren … we zullen het allemaal
met u delen. Word fan!
www.facebook.com/triodos.be

De vzw Toolbox verenigt sinds 2003
managers en consultants die vrijwillig
Belgische vzw’s coachen om zich
verder te professionaliseren. Tien jaar
na de oprichting hebben meer dan 150
verenigingen uit sociale sectoren (zoals
gezondheidszorg, jeugd en integratie)
begeleiding gekregen, bijvoorbeeld
op het vlak van boekhouding,
personeelsbeleid of organisatie. Alle
opdrachten die tijdens die tien jaar
vrijwillig uitgevoerd werden, komen in
totaal overeen met een waarde van meer
dan drie miljoen euro. Vandaag zijn er een
honderdtal consultants en managers
beschikbaar voor opdrachten in het hele
land. ToolBox krijgt ondersteuning van
Triodos Fonds, dat gefinancierd wordt
dankzij de vrijgevigheid van Triodosklanten die hun interesten (of een deel
daarvan) wegschenken en dankzij
rechtstreekse giften.
www.toolboxh2o.org

