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Het Sociaal Fonds Immobel doneert 1% van zijn nettowinst1 aan organisaties 
en verenigingen die actief zijn op het gebied van gezondheid, cultuur en sociale 
integratie.   

Het Fonds is ontstaan uit een onweerlegbaar feit: hoe-
wel het onderwijs zijn best doet om de ongelijkheid in 
het Brussels Gewest weg te werken, hangt het succes 
en welzijn van mensen nog altijd sterk af van hun sociale 
achtergrond en woonplaats. Sommige jongeren uit ach-
tergestelde wijken lopen een hoog risico om af te haken 
op school en dat kan rampzalige gevolgen hebben voor 
hun toekomst, hun gezin en de maatschappij in haar ge-
heel. Het Sociaal Fonds Immobel geeft financiële steun 
aan professioneel georganiseerde organisaties die actief 
zijn in en rond het onderwijs om jongeren van kwetsbaar-
dere afkomst nieuwe kansen te geven. Zo kunnen zij zich 
integreren in de maatschappij en krijgen ze toegang tot 
de arbeidsmarkt. Deze steun geeft hun de kans om hun 
talenten te ontdekken en meer zelfvertrouwen te krijgen, 
zodat ze op een positieve manier kunnen groeien in de 
maatschappij.  

Op weg naar een  
inclusievere stad  
Het Sociaal Fonds Immobel speelt een belangrijke rol 
in Immobels ontwikkeling en identiteit. Het wil finan-
ciële steun verlenen aan professioneel georganiseerde 
verenigingen en organisaties in de volgende drie sec-
toren:  

GEZONDHEID  
Immobel zet zich in voor medisch onderzoek en ver-
leent financiële steun aan het Bordet-instituut, het 
Saint-Luc Fonds, Télévie en vele andere.  

CULTUUR 
De groep steunt verenigingen die zich inzetten voor 
de verspreiding, bescherming en promotie van alle 
kunstvormen en het behoud van het erfgoed. Daarom 
steunt Immobel onder meer de Muziekkapel Koningin 
Elisabeth en het Fonds Europese Wijk.  

SOCIALE INTEGRATIE  
Immobel promoot en verleent financiële steun aan po-
sitieve initiatieven van Brusselse beroepsverenigingen 
die jongeren uit kwetsbare milieus helpen om hun ta-
lenten te ontdekken, weer vertrouwen in zichzelf te 
krijgen, hun grenzen te verleggen en verantwoordelij-
ke burgers te worden.  

Het Sociaal Fonds Immobel  
inzet voor burgers
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1. Gemiddelde over 5 jaar.
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2. Deze initiatieven worden gesteund door de Koning Boudewijnstichting.

Gezondheid 
Saint-Luc Fonds  
Dit fonds financiert vooruitstrevend klinisch onderzoek en 
de opleiding van teams in gerenommeerde onderzoekscentra 
in België en het buitenland. Dankzij Immobel kwam er steun 
voor een klinisch onderzoeksproject in de pneumologie.  

De vrienden van het Bordet-instituut VZW  
‘De vrienden’ streven ernaar om onderzoekers bij te staan 
in de strijd tegen kanker en steunen onderzoek rond het tu-
mormilieu, de gemetastaseerde ziekte en het potentieel van 
vloeibare biopsieën.  

Télévie 
RTL organiseert dit initiatief ten voordele van het Fonds de 
la Recherche Scientifique-FNRS en zamelt er fondsen mee in 
om wetenschappelijk onderzoek tegen kanker bij kinderen en 
volwassenen te financieren.  

Cultuur 
Muziekkapel Koningin Elisabeth  
Deze stichting van openbaar nut promoot jong talent, muziek 
en Belgisch erfgoed door jonge, getalenteerde artiesten de 
kans te geven om het beste uit zichzelf te halen in een unieke 
omgeving met een programma op maat.  

Fonds Europese Wijk 
Immobel is lid van het Fonds Europese Wijk, dat wordt be-
heerd door de Koning Boudewijnstichting. Het Fonds werd 
opgericht in 2001 om het imago, de inrichting en de werking 
van de Europese wijk te verbeteren. In 2020 heeft het Fonds 
Europese Wijk alle voorbereidingen afgerond om begin 2021 
“StamEuropa” te openen, een project dat tijdelijk zal worden 
ingericht in een leegstaand gebouw. Hier zal de deur voor 
iedereen openstaan en zal er worden gewerkt rond open dia-
logen en innovatie. Het project zal voornamelijk experimen-
teren met nieuwe manieren om relaties en uitwisselingen te 
stimuleren tussen Europese instellingen en Europese burgers, 
tussen de Europese wijk en alle Brusselaars. 

Het Fonds voerde ook studies en maakte prototypes om de 
wijk aangenamer te maken voor fietsers. Tot slot heeft het ook 
nagedacht over de impact van de coronacrisis op de Europese 
wijk.  

Sociale integratie2 
Calame VZW 
Calame richt zich op jongeren uit de laatste jaren van de lagere 
school en uit de middelbare school in Sint-Joost, Brussel-Stad, 
Schaarbeek en Anderlecht. De organisatie bestrijdt ongelijk-
heid door scholen te ondersteunen om jongeren een betere 
toekomst te bieden.  
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Musique Espérance Belgique Francophone 
vzw: het ENVOL-project 
Het ENVOL-project maakt deel uit van het curriculum van de 
basisschool Sint-Pieter in Anderlecht. De school bevordert 
het leerproces, de creativiteit en de solidariteit tussen de 
leerlingen door middel van kunst. Van de eerste kleuterklas 
tot het zesde leerjaar worden er elke week workshops ge-
organiseerd rond muziek, verhalen en podiumkunsten door 
professionele kunstenaars die de vzw aanwerft.    

TADA VZW 
Deze vzw is een educatief netwerk om sociaal kwetsbare jon-
geren te integreren in hun omgeving en op eigen benen te 
leren staan. In Brussel coacht TADA meer dan 1.300 jongeren 
via weekendscholen en zijn oud-leerlingennetwerk. De steun 
van Immobel gaat naar de weekendschool in Molenbeek.  

Youthstart Belgium VZW 
Deze vereniging houdt zich bezig met sociale integratie en 
biedt professionele hulp aan jongeren die op zoek zijn naar 
betere kansen. Elk jaar genieten er ongeveer 1.000 jongeren 
van een intensief aanbod aan opleidingen en monitoring en 
worden ze gematcht met relevante vacatures. De opleidingen 
worden gegeven door gecertificeerde YouthStart-trainers, 
gedreven en ervaren ondernemerscoaches die weten hoe ze 
het vertrouwen van jongeren kunnen winnen. De rode draad 
in dit programma is de ontwikkeling van de ondernemingszin 
en de werklust van de deelnemers.  

VUB Kinderuniversiteit  
De Kinderuniversiteit van de Vrije Universiteit Brussel brengt 
universitair onderzoek op kindermaat in het 5de en 6de leer-
jaar in Brussel. Dankzij de steun kunnen leerlingen al op jonge 
leeftijd kennismaken met de universiteit en workshops volgen 
bij toegewijde onderzoekers die hun liefde voor wetenschap 
willen delen. VUB Kinderuniversiteit wil kinderen al vroeg in 
hun onderwijstraject in contact brengen met wetenschap en 
onderzoek om op die manier de drempel voor hogere studies 
te verlagen.  

Andere organisaties en initiatieven  
die we in 2020 steunden  
- de Duve-instituut VZW,  
- Fetus For Life VZW,  
- Kom op tegen Kanker VZW,  
- Les plus beaux villages de Wallonie VZW,  
- Gala Liège Aide Haiti VZW,  
- Vereniging voor bestrijding van aids VZW,  
- VZW Kunstberg,  
- VZW Biestebroeck,  
- VZW Kunstwijk,   
… en de vrienden van de Cercle Gaulois, de Ambassade  
van België in Luxemburg (sponsoring) en de Koning 
Boudewijnstichting.  




