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Een beknopte wegwijzer doorheen de 
activiteiten van de Stichting

De Stichting voor Toekomstige Generaties ondersteunt originele initiatieven die 
duurzame oplossingen voorstellen en op die manier goed zijn voor de wereld en de 
mensen. De Stichting zorgt ervoor dat deze initiatieven beter bekend raken bij het 
grote publiek en biedt ze begeleiding, financiering en werktuigen. Ze stimuleert ook 
het ontluiken van nieuwe denk- en productievormen.

Hoofdkantoor : 
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Kantoor : 
De Fiennesstraat 77 • 1070 BRUSSEL • BELGIË  • Tel. +32 (0)2 888 65 90 • Fax +32 (0)2 469 41 21
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Wie vandaag een krant openslaat, zou er bijna de brui aan geven. De 
berichten over de politieke crisis wedijveren er met oorlogen die we van 
op afstand volgen, natuurrampen, kernrampen, de vervuiling van het 
zeewater, sociale, economische en technologische crisissen... Gelukkige 
toekomstperspectieven lijken een steeds schaarser goed - een indruk die 
menigeen met een diep gevoel van machteloosheid opzadelt.

Maar wij vertikken het bij de pakken te gaan neerzitten! Er bestaan 
immers oplossingen – en niet alleen op microschaal. Overal steken 
mensen op hun eentje of in groepsverband de handen uit de mouwen. 
Daarom concentreert de Stichting voor Toekomstige Generaties, sinds 
haar oprichting 12 jaar geleden, haar werk onvermoeibaar op de onder-
steuning, begeleiding en opwaardering van initiatieven die ons uit de 
impasse kunnen helpen. Deze initiatieven zijn gebaseerd op een wereld-
visie van 360 graden. Het gaat om heel concrete projecten, die streven 
naar een gelijke verdeling van de welvaart, die alle mensen in hun 
behoeften trachten te voorzien en die het grote, ecologische evenwicht 
respecteren. 

Dit jaar heeft de Stichting opnieuw een groot aantal initiatieven in de 
kijker gesteld, bekroond en begeleid. En ja, we zijn er trots op. Bij het 
lezen van dit nummer krijgt u waarschijnlijk zin om ze van naderbij te 
leren kennen en, wie weet, u door deze initiatieven te laten inspireren.

In 2010 besliste de Stichting ook om haar actieterrein uit te breiden en 
de academische wereld te steunen. Via HERA (Higher Education & 
Research Awards) wil ze wetenschappelijk onderzoek met een duurzame 
inzet aanmoedigen en de doorstroming van de kennis bevorderen. Deze 
benaderingswijze werd met veel enthousiasme onthaald.

De wereld is in beweging en de Stichting voor Toekomstige Generaties 
prijst zich gelukkig dat ze aan deze beweging deelneemt. Maar ze is 
vooral trots dat ze haar steentje bijdraagt aan de bouw van een wereld 
waar plaats is voor de toekomstige generaties. En dat dankzij u allemaal.



Klokslag acht. Het uur van de waarheid
De avond van 22 juni was de spanning te snijden. Om klokslag acht uur 
werd het resultaat bekendgemaakt : de onderneming Alpro was de win-
naar van het beroemde bronzen beeldje, symbool van de toekomstige 
generaties ! Alpro is Europees marktleider in voedingsproducten op basis 
van soja zonder genetisch gemodificeerde organismen, bestemd voor 
menselijke consumptie. De jury koos voor deze onderneming omwille 
van de transparantie van het productieproces en omwille van zijn aan-
dacht voor het welzijn van de arbeiders hier en van de leveranciers in de 
landen in het Zuiden. “Voeding is een van de belangrijkste uitdagingen 
voor de toekomst”, legde de jury uit. “Met deze prijs willen we andere 
ondernemingen, vooral uit de voedingsindustrie, aanmoedigen om het 
duurzame model van Alpro te volgen.”

De Grote Prijs voor  
Toekomstige Generaties : 
maak plaats voor  
duurzame ontwikkeling !

Een opgetogen Bernard Deryckere, algemeen directeur van Alpro, neemt de prijs in ontvangst uit  
de handen van Maya, 5 jaar. 

4

NAAMBEKENDHEID 
GEVEN

BEGELEIDEN
FINANCIEREN

VERSTERKEN

CIJFERS

DANKWOORD

Elk jaar beloont de Grote Prijs voor Toekomstige  
Generaties duurzame initiatieven uit het hele land.
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4 genomineerden, 4 P’s en 360°
Maar wat heeft de laureaat, een reus uit de voedingsmiddelenindustrie, 
nu gemeen met de drie andere genomineerden : De Boot, een lokaal, 
zelfs familiaal initiatief voor duurzaam riviertoerisme in de Westhoek; de 
kleine, Luikse immobiliëncoöperatieve Les Tournières, en de veelzijdige 
KMO en beschutte werkplaats Les Ateliers du Saupont  uit Bertrix ? Het 
antwoord is eenvoudig : elk van deze projecten steunt op een visie van 
360 graden, zowel van de wereld die hen omringt als van de te onderne-
men acties. Vanuit deze visie streven ze ernaar in te spelen op de behoef-
ten van mensen van hier, elders en morgen. En dit met het oog op het 
ecologisch evenwicht en op welvaart voor iedereen. Deze visie omvat 
met andere woorden de 4 P’s van People, Planet, Prosperity & Participa-
tory Governance.
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De vier genomineerden werden beloond met een flinke dosis aandacht in de media, met de realisa-
tie van een videoclip en de publicatie van een brochure waarin hun activiteiten werden voorgesteld 
vanuit het perspectief van duurzame ontwikkeling. 

Schijnwerpers aan !

Onder de juryleden 2010: Bruno Venanzi (Lampiris), Dettie Luyten (Fé Communication) en Pierre-Paul De 
Schrevel (Bank Degroof). Niet op de foto: Rob De Donder (Vlaamse Jeugdraad), Michel Genet (Greenpeace 
België), Diane Hennebert (Stichting Boghossian) en Nadine Gouzée (Voorzitster van de jury, Task Force 
Duurzame ontwikkeling, Federaal Planbureau).

 De video’s van de vier genomineerden zijn te bekijken op

 www.gp-toekomstigegeneraties.beWEB
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De Grote Prijs  
maakt kleintjes

Om de lokale verankering van de Grote Prijs te verze-
keren, stimuleert de Stichting sinds 2009 de creatie 
van prijzen voor duurzame ontwikkeling op provinciaal 
niveau. Deze prijzen hebben dezelfde doelstellingen 
en selectiemethoden als de Grote Prijs. In de provincie 

Luxemburg werkt de Stichting samen met de Cel Duurzame Ontwikke-
ling van de Provincie en de vzw Godefroid voor de realisatie van de Prijs 
“Godefroid du Développement durable”. De laureaat 2010 van deze Prijs 
was de beschutte werkplaats Pépinières la Gaume, actief in tuinbouw, 
biologische groenteteelt en duurzaam bouwen. Als provinciale prijswin-
naar heeft dit initiatief automatisch een plek veroverd onder de 12 kandi-
daten van de Grote Prijs voor Toekomstige Generaties 2011.

Het avontuur gaat verder
In 2010 kreeg het voorbeeld van Luxemburg navolging 
van de Provincie Namen. De Prijs voor Duurzame Ont-
wikkeling van de Provincie Namen zal voor het eerst 
worden uitgereikt in de lente van 2011. Maar daar blijft 
het niet bij : de Provincie Waals-Brabant stapt mee in 
het avontuur in het vooruitzicht van de Grote Prijs van 
2012 en er waren de eerste gesprekken met een aantal 
Vlaamse provincies. De kleintjes van de Grote Prijs ? We 
zeiden het al : deze familie is vastbesloten om zich de 
komende jaren verder uit te breiden...

© L’Avenir du Luxembourg - 06/09/2010

 Kom alles te weten over de Provinciale Prijzen en hun laureaten: 
 www.stg.be/provincialeprijzenWEB
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HERA : een steuntje 
in de rug voor weten-
schappelijk onderzoek
Onderzoek en opleiding zijn sleutelfactoren in de transitie naar een duur-
zame maatschappij. Daarom riep de Stichting het project HERA (Higher 
Education and Research Awards for Future Generations) in het leven. Het 
gaat om een aantal Excellentieprijzen die eindverhandelingen, onderzoeks-
projecten en doctoraten wil aanmoedigen en ondersteunen om de prin-
cipes van duurzame ontwikkeling te integreren. De eerste editie van HERA 
beperkt zich tot de Franse Gemeenschap. Volgende jaren hopen we het 
project open te trekken naar Vlaanderen en zelfs naar het buitenland.

First take!
HERA wil bovendien een aanzet geven tot debat en reflectie over de fun-
damentele inzet van onderzoek en opleiding. De lancering van het project 
op 14 december 2010 was een weerspiegeling van die gedachte: het was 
een eerste gesprek tussen professoren, onderzoekers en vertegenwoordi-
gers uit de politieke wereld en het middenveld en was een eerste stap naar 
verder debat. De Stichting heeft de ambitie om geleidelijk aan en met de 
steun van een aantal vooruitstrevende partners een degelijk gamma van 
prijzen in het leven te roepen die het transversaal onderzoek in tal van 
specifieke disciplines moeten stimuleren.

14 december 2010: Gesprek tussen minister Benoît Cerexhe, Marie-Carmen Bex (verteg. minister Jean-Marc Nollet), Yves Roggeman 
(verteg. minister Jean-Claude Marcourt) – alle drie gewaardeerde ondersteuners van HERA -, Eric Lambin (Académie Louvain) en 
Marc Labie (Acad. Wallonie-Bruxelles), met een 70-tal leidinggevende personen uit de academische wereld en het middenveld.

 
 www.stg.be/heraWEB
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Meer dan 20 doctoraten ingezonden 
De eerste prijs waarvoor HERA een oproep deed, is de Doctoral Thesis Award for Future Generations. 
Deze prijs, die 7.500 euro waard is, beloont een toonaangevend doctoraatsonderzoek dat door zijn 
auteur op een originele manier wordt gevaloriseerd. In 2011 kan je de eerst resultaten verwachten. 



 Laat u voor uw kamp of evenement inspireren door onze video’s 
 www.futuresmile.beWEB

De Chiro viert feest
Future Smile hielp de Chiro om twee van haar startdagen op een duur-
zame manier te organiseren. Tijdens de startdagen komen duizenden 
jongeren samen om het komende jaar te plannen en om samen te fees-
ten. 164 Chirogroepen kregen de nodige vorming en begeleiding, en 
investeerden tijd, energie en creativiteit om van dit evenement een voor-
beeld te maken op het gebied van duurzaamheid. Het samen nadenken, 
het uitdenken van  concrete acties en de video die we maakten, hadden 
een directe impact op meer dan 1200 jongeren !

Future Smile : steun aan 
meer dan 100 projecten!

Feeststemming op de duurzame startdagen van de Chiro (© Chiro)

De toekomst lacht ons toe wanneer de jongeren op 
het toneel verschijnen. Gedurende vier jaar bege-
leidde Future Smile jongerengroepen tussen 16 en 
25 jaar bij de ontwikkeling van meer dan 100 projec-
ten met een plus voor mens en milieu. 
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Jongeren leren  
een kamp met een visie  
van 360° te organiseren

Duurzame kampen met een visie in 360°
Dankzij de steun van Future Smile leerden zeven Scouts, Gidsen en 
Chiro-groepen tijdens een vormingsdag hoe de principes van duurzame 
ontwikkeling toe te passen tijdens hun zomerkampen. De verrassende 
resultaten zijn te zien op een video. De jongeren sorteerden hun afval, 
aten minder vlees, installeerden zonnedouches, gebruikten droge toilet-
ten, ontmoetten de plaatselijke bewoners, verbeterden de communica-
tie binnen de groep en met de ouders, investeerden in zonnepanelen, 
wasten zich met ecologische producten of fietsten tot de kampplaats. 
Al deze acties illustreren de vier dimensies van duurzame ontwikkeling 
en bewijzen dat het echt haalbaar is om een “360°-kamp” te organiseren !

Een uitbarsting van energie !
Na vier jaar van vruchtbare samenwerking met de International Youth Founda-
tion en met Nokia, neemt Future Smile een pauze. Het was voor ons een groot 
plezier om de jongeren kennis te laten maken met het concept “duurzame ont-
wikkeling”. En nog meer om te ontdekken hoe jongeren duurzame ontwikkeling 
toepasten in concrete projecten, zoals de aanleg van ecologische moestuinen 
met kinderen, de opname van een hiphop-cd over de opwarming van de aarde, 
een documentaire over afvalrecyclage met Afrikaanse kunstenaars, enz. Alle-
maal waren het persoonlijke, originele manieren met “een plus voor het milieu 
en voor de mens”, de slogan van Future Smile gedurende vier jaren. 
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Gemeenten en OCMW’s 
engageren zich voor 
duurzame ontwikkeling
Dit jaar heeft de Stichting zich meer dan ooit toe-
gelegd op de begeleiding van de lokale Agenda’s 
21 in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.  

Enthousiasme bij de gemeenten  
en OCMW’s
De missie die de Stichting kreeg van het Brussel Gewest samen met de 
Vereniging van de Stad en de Gemeenten (VSGB) is van essentieel belang. 
De gemeenten moeten immers een toekomstvisie hebben op het gebied 
van huisvesting, mobiliteit en duurzame ontwikkeling. In 2010 boden wij 
methodologische steun aan 19 lokale Agenda’s 21 van 14 gemeenten en 
vijf OCMW’s, hetzij drie méér dan in 2009 ! Concreet gebeurde dit in een 
tiental themaworkshops en meer dan 40 vergaderingen rond de voorui-
tgang van de diverse projecten.
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Het participatieve tuinproject van de Gemeente Etterbeek

© Gemeente Etterbeek
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Eerste balans en een nieuwe video !
Na drie jaar is het tijd voor een eerste balans. Daarom ondersteunden we 
het bestuur van Leefmilieu Brussel in oktober bij de organisatie van een col-
loquium. Tijdens die colloquium  werd de  vooruitgang van de OCMW’s en 
gemeenten die aan het programma deelnemen in het licht gesteld. Het was 
de gedroomde gelegenheid om onze methoden en concrete voorbeelden 
aan zoveel mogelijk mensen te laten zien en we deden dit aan de hand van 
een laagdrempelige video in meerdere talen! Deze werd net na zijn realisatie 
trouwens voorgesteld op een Europese ontmoeting rond lokale Agenda’s 21.

Een constante evolutie
In 2010 investeerde het Gewest bijna 1 miljoen euro in de 19 projecten 
van Agenda Iris 21 en in hun begeleiding. Het doel is dat op termijn alle 19 
gemeenten en OCMW’s van het Brussels Gewest hun eigen lokale Agenda 
21 in gang zetten. De Stichting zal haar ervaring verder ten dienste stellen 
van dit doel.

“De aanvankelijk losstaande projecten ondervinden veel voordeel van het groepsef-
fect. De begeleiding die wij aanbieden, is geen Bijbel, maar bevordert wel de 
onderlinge coördinatie en synergie tussen de diverse initiatieven.” (Sandrino Holvoet, 
programmaverantwoordelijke bij de Stichting voor Toekomstige Generaties).

 De kit is gratis beschikbaar via de website van de Stichting : 
 www.stg.be

 Bekijk de video en de website rond Agenda 21 ter ondersteuning van de  
 Brusselse gemeenten en OCMW’s, gemaakt met de hulp van de Stichting: 
 www.agenda-iris-21.be

WEB

WEB

Een overlevingskit
“Help! Hoe maak ik mijn project duurzaam?” Geen paniek. De Kit “Eerste 
hulp bij duurzame ontwikkeling” van de Stichting geeft een antwoord op 
de vragen die kunnen rijzen bij het ontwerp, de uitvoering of de evaluatie 
van uw project. De Kit is gratis en te gebruiken zoveel je wil... Het enige 
wat de Stichting vraagt, is een feedback van uw ervaringen.

Binnenkort een versie 2.0 !
De Kit is een eenvoudig, laagdrempelig instrument, en kan daardoor op 
heel wat bijval rekenen.  Vanaf 2011 zullen het Waalse Gewest, de Fonda-
tion de France, de Fondation Chimay-Wartoise en PartenaMut zich bij de 
Stichting aansluiten om nieuwe ontwikkelingen in de Kit te ondersteunen.
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2010 in enkele cijfers

Popularisatie van DO
 o.a. Grote Prijs

27% 

Financiering & begeleiding 
Future Smile

27% 

10% 

Financiering & begeleiding 
HERA

13% 

Uitrusting van duurzame 
initiatieven 

4% 

Uitrusting van burgers
2% 

Fondsenwerving &
communicatie 

7% 

R&D en evaluatie 
1% 

Beheer
9% 

Financiering & begeleiding 
andere initiatieven

UITGAVEN 2010 (406.450 EUROS) 
BEKNOPT OVERZICHT PER DEELDOMEIN

Concrete uitgaven. 90% van de uitgaven gaan rechtstreeks naar de uitvoe-
ring van de missie van de Stichting. In 2010 vertegenwoordigden de gedeel-
ten “financiering en begeleiding van projecten” de helft van de activiteiten 
van het team, in het bijzonder dankzij de creatie van HERA. Deze evolutie zal 
in de toekomst nog versterkt worden.
Diversificatie van inkomsten. De financiering van de Stichting berust 
voor de helft op de inbreng van privépersonen en schenkingen van stich-
tingen. De overheidsfinanciering is goed voor 40% van de middelen, maar 
wordt alleen toegekend op basis van concrete projecten. Het enige structu-
rele engagement heeft betrekking op de tewerkstellingsmaatregelen.

Financiële producten 
2% 

Schenkingen van privépersonen 
8% 

Schenkingen van 
ondernemingen

35% 

Stichtingen
3% 

Nationale Loterij 
5% 

Overheid op projectbasis
40% 

Tewerkstellingssteun
5% 

Andere producten
2% 

INKOMSTEN 2010 (415.500 EUROS*)
BEKNOPT OVERZICHT

*Schenkingen aan  
kapitaal niet afgetrokken

De Stichting participeert in andere ondernemingen
Sinds haar oprichting heeft de Stichting ervoor gekozen om een deel van haar kapitaal te investeren 
onder de vorm van directe participatie in ondernemingen die zich op een betekenisvolle manier enga-
geren op het gebied van duurzame ontwikkeling. De Stichting is aandeelhouder van 13 economische 
initiatieven die actief zijn in de sectoren energie, voeding, financiën, eerlijke handel en de bouw.
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Dank…
Aan  als onze schenkers. Elke schenking aan de Stichting leidt een dubbel  
leven : 75% van het bedrag wordt overgeheveld naar concrete projecten, 
de overige 25% wordt aan ons kapitaal toegevoegd. Zo kan het jarenlang 
interesten genereren, die op hun beurt dienen voor de financiering van 
diverse projecten !
Aan onze vrijwilligers, aan de organisaties die ons financieel steunen.
Aan onze partners. Hun vertrouwen in de keuzes van de Stichting ver-
hoogt onze slagkracht, noodzakelijk voor een diepgaande transitie van 
onze maatschappij.

Het hefboomeffect
Uw geld stelt ons in staat om bij te dragen tot een duurzamere wereld. Het 
stelt ons ook in staat om verder op zoek te gaan naar partners om onze 
projecten uit te voeren. Door deze en andere inspanningen kunnen we 
onze impact verder uitbreiden. Deze krachtenbundeling inspireert ons ook 
om onze grenzen te verleggen. Door de kosten te delen met onze steeds 
talrijkere partners, kunnen we met uw schenkingen een hefboomeffect 
teweegbrengen. Steeds ten voordele van de toekomstige generaties.

Onze partners en wij  
“Het bezielende engagement van haar team, haar immer consequente beleid en 
haar innoverende visie maken van de Stichting voor Toekomstige Generaties een 
uitzonderlijke partner in ons streven naar coherente acties die tegelijk de uitdagin-
gen van het heden en die van de toekomst aannemen.” 
(Lieve Jacobs, Cera, partner Grote Prijs sinds 2008)

“De vruchtbare samenwerking tussen de VSGB en de Stichting zorgde voor een aantal 
vernieuwingen in de begeleiding van de plaatselijke overheden. De synergie tussen 
beide structuren heeft ook geleid tot een harmonieuze visie op duurzame ontwikke-
ling en de aanmaak bevorderd van praktische instrumenten voor onze opleidingen 
en lopende projecten. Dit alles is bovendien gunstig voor het netwerk van lokale 
Agenda’s 21 in Brussel, dat zijn goede praktijken verder uitbouwt en uitzendt.” 
(Marc Cools, voorzitter van de VSGB, partner Agenda Iris 21 sinds 2008)

“De Stichting voor Toekomstige Generaties is erin geslaagd om regionale en nationale 
samenwerkingsverbanden uit te bouwen met tal van jongerenorganisaties en scholen. 
Deze hebben aanzienlijk bijgedragen tot de draagwijdte en de impact van het pro-
gramma Future Smile. Belangrijker nog, duizenden jongeren hebben de nodige ervaring 
en vaardigheden opgedaan om hun gemeenschap op een positieve manier te beïnvloe-
den en de principes van duurzame ontwikkeling in allerlei projecten te integreren.” 
(Karin Akins, International Youth Foundation, partner van Future Smile sinds 2007)

2010 in enkele cijfers
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Een gouden daad    
Bezit u effecten met een geringe waarde en kost 
het u geld ze te houden of te verkopen ? Met de 
operatie Een gouden daad kunt u dit slapend geld 
in een nuttige schenking omvormen, die ons zal 
helpen onze projecten uit te voeren.

 Ontdek deze ingenieuze operatie op :
 www.goudendaad.beWEB

Hoe kunt u de Stichting helpen?
De Stichting voor Toekomstige Generaties heeft nood aan een 
verscheidenheid van inkomsten. Ze is daarom op zoek naar 
ondersteuning, met inbegrip van financiële steun, van mensen 
die streven naar duurzame ontwikkeling.

Wees concreet en doe een gebaar…
• Door een schenking: door storting op het  
 rekeningnummer 523-0403053-93  
 (IBAN: BE98 5230 4030 5393 – BIC: TRIOBEBB) van  
 de Stichting voor Toekomstige Generaties
• Door een maandelijkse of jaarlijkse permanente  
 opdracht via uw bankinstelling. Sinds 2006 is elke  
 schenking van 40 euro of meer fiscaal aftrekbaar.
• Door een testament op te stellen of een legaat 
 te vermaken ten gunste van de Stichting. De Stichting  
 neemt actief deel aan de campagne “Testament.be”.
• U kunt ook een specifiek fonds aanleggen binnen 
 de Stichting. 

De verantwoordelijken van de Stichting staan graag tot uw 
beschikking voor verdere inlichtingen meer te vertellen.

“Agnès is 67 jaar. Op pensioen en zonder kinderen, besliste ze om een 
legaat aan de Stichting voor Toekomstige Generaties te vermaken.”

> Lees de hele getuigenis op de laatste pagina van deze brochure.
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De Stichting en haar partners
GROTE PRIJS VOOR TOEKOMSTIGE GENERATIES
• Cera
• Lampiris
• Federale Staat: de Federale Minister voor Duurzame  
 Ontwikkeling en Programmatorische Federale Overheids  
 dienst Duurzame ontwikkeling (PODDO)
• Brussels Hoofdstedelijk Gewest : Minister van Leefmilieu 
 en de administratie van Leefmilieu Brussel/BIM
• Wallonië : de Minister van Leefmilieu en de Waalse  
 Overheidsdienst, DG Leefmilieu – Directie  
 Milieubewustmaking
• Vlaanderen : de Minister-President van de Vlaamse Regering  
 en het Departement Diensten voor het Algemeen  
 Regeringsbeleid (DAR)
• De operatie “Een gouden daad”

DE PROVINCIALE PRIJZEN VOOR DUURZAME  
ONTWIKKELING 
• Provincie Luxemburg
• vzw Godefroid
• Provincie Namen
• Provincie Waals-Brabant
• Wallonië: Minister van Leefmilieu en de Waalse  
 Overheidsdienst, DG Leefmilieu – Directie  
 Sensibiliseringvoor het Milieu
• De Nationale Loterij

FUTURE SMILE
• The International Youth Foundation (USA)
• Nokia International
• Nokia Belgium

AGENDA IRIS 21
• Brussels Hoofdstedelijk Gewest: Minister van Leefmilieu en  
 de administratie van Leefmilieu Brussel/BIM

Lokale AGENDA 21 in Wallonië
• Wallonië: Minister van Leefmilieu en de Waalse  
 Overheidsdienst, DG Leefmilieu – Directie  
 Sensibilisering voor het Milieu

EERSTE HULP BIJ DUURZAME ONTWIKKELING – KIT 1.0 EN 
VERVOLG
• La Fondation de France
• Fondation Chimay-Wartoise
• PartenaMut
• Wallonië : Minister van Openbaar Ambt en van  
 Duurzame Ontwikkeling

HERA
• Wallonië : Minister van Wetenschappelijk  
 Onderzoek en van Duurzame ontwikkeling
• Brussels Hoofdstedelijk Gewest :  
 Minister van Wetenschappelijk Onderzoek
• Franse Gemeenschap Wallonië-Brussel: Minister van  
 Wetenschappelijk Onderzoek en Minister van Hoger Onderwijs

FOUNDATION4TRANSITION
• Joseph Rowntree Charitable Trust (UK)
• Fondation Charles Léopold Mayer pour le Progrès de  
 l’Homme (Paris-Lausanne)

GLOBAAL MECENAAT
• Dimension Consultance
• Evens Stichting
• Invest Minguet Gestion

De Stichting is een goede raadgever
• De Stichting steunt rechtstreeks een aantal initiatieven onder de vorm van advies in het kader van participatie in  
 de beheerraad. Dit is met name het geval van de coöperatieve Max Havelaar (Fair Trade Label).
• De Stichting is een actief lid van het Réseau Financement Alternatif, met wie ze de actie « Faites une Action en Or-Gouden  
 Daad » voert. 
• De Stichting is ook aanwezig in de werking van het Collège Régional de Prospective Wallonne, een initiatief van het Institut  
 Jules Destrée.
• De Stichting is stichtend lid van het Belgisch Netwerk van Stichtingen en lid van het European Foundation Center (platform van  
 in Europa actieve stichtingen), van Kauri vzw, een vereniging die zich inzet voor de uitwisseling tussen de economische wereld  
 en de NGO’s, van Argus vzw, een vereniging die voor een duurzame, milieuvriendelijke samenleving zorgt en van de « Platform  
 voor de Burgerdienst ».
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Een legaat ten gunste van de toekomstige generaties?  
Een getuigenis.
  

Agnès is 67 jaar. Op pensioen en zonder kinderen, besliste ze om een legaat aan de Stichting 
voor Toekomstige Generaties te vermaken. 
“Ik kom uit een familie van notarissen en juristen. Ik weet dus dat je niet moet wachten tot 
je op je sterfbed ligt om over je erfenis na te denken. Ik botste eigenlijk een beetje toeval-
lig op een advertentie. Daarvóór had ik geen uitgesproken mening over dit thema. Ik heb 
geen rechtstreekse nakomelingen. Een nuttige schenking strookt met mijn levensfilosofie. 
Ik heb liever dat mijn kleine erfenis een goede zaak kan dienen, dan dat ze voor een groot 
deel in de staatskas verdwijnt. Ik ging dus op zoek naar mogelijkheden in de sfeer van de 
ecologie en de milieuzorg, een zaak die me na aan het hart ligt. Eerder dan na mijn dood een 
grote, algemeen bekende vereniging te steunen, heb ik de voorkeur gegeven aan een min-
der bekend en minder vermogend initiatief. Toen ik de verantwoordelijken van de Stichting 
ontmoette, was ik meteen verkocht. Ik zat op één lijn met de projecten en de aanpak. Met 
de hulp van een derde heb ik mijn testament met de hand geschreven. Ik laat een deel aan 
mijn naasten, het andere deel aan de Stichting voor Toekomstige Generaties. Ik zal er ook 
voor zorgen dat er nog een relevant deel van overblijft. Mijn erfenis zal in goede handen zijn!
Sindsdien voel ik me gerust. Ik kan morgen vertrekken. Alles is geregeld in perfecte harmo-
nie met mijn overtuigingen.”

(Uittreksel uit interview, Le Soir, 10/2/2011)
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