Hoe ver gaat uw bedrijf
voor een betere wereld?
Werk samen met Rode Kruis-Vlaanderen aan internationale projecten

UW BEDRIJFSSTEUN
VOOR EEN BETERE WERELD
ACTIEFAX
Ja!

Vertel me hoe ik Rode Kruis-Vlaanderen
kan steunen via:

SCC is een internationale leverancier van
IT-diensten en oplossingen. Het is een privébedrijf met filialen in negen Europese landen.
SCC schonk laptops en printers aan Rode KruisVlaanderen.

Ja! Stuur me a.u.b. de e-nieuwsbrief voor

bedrijven.

Ja!

Yasmina Fadli, account manager van SCC
Belgium: “Rode Kruis-Vlaanderen zocht laptops, printers en ander IT-materiaal voor de
Emergency Response Unit (ERU) van de
Benelux (zie kader). We wilden dit initiatief
graag steunen. Zes weken later leverden we
alle gevraagde apparatuur - gratis.”

Een Rode Kruismedewerker kan vrijblijvend contact met me opnemen.
BEDRIJF:
naam:
functie:
straat:

Voeling met het veld

nummer:		
postcode:		

bus:

“Waarom? Voor een internationaal bedrijf is
het fijn dat we wereldwijd mensen helpen
met onze producten. Rode Kruis-Vlaanderen informeert
ons trouwens over de activiteiten van de ERU-medewerkers. Zo weten wij precies wat er op het veld gebeurt en
hoe onze toestellen hun dagtaak vergemakkelijken.”

plaats:

telefoon:
fax:
e-mail:
Rode Kruis-Vlaanderen geeft uw gegevens nooit aan derden.

Goede doelen

Ik fax dit blad naar 015 44 33 00.

“Wil je mijn mening? Elk bedrijf zou een goed doel moeten steunen. Via financiële bijdragen of door de levering
van materiaal dat nodig is, dat maakt op zich niets uit.”
“En dan is het Rode Kruis een ideale partner. Dat is op
zoveel terreinen actief, in binnen- en buitenland. Iedere
onderneming vindt wel een aanknopingspunt met zijn
eigen activiteiten.

Wilt u niet zo lang wachten?
Neem de telefoon en bel meteen naar
015 44 34 15. U krijgt er antwoord op al
uw vragen over de mogelijkheden van
samenwerking. Een mail sturen kan ook:
partnership@rodekruis.be
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Ja, u betreurt slachtoffers van honger en aids.
En u weet dat elke minuut telt.
Weet dan ook dat u onmisbaar bent.
En dat u er iets aan kunt doen.
Samen met Rode Kruis-Vlaanderen.

Win-win
“Een goed doel steunen, geeft een extra impuls aan je
bedrijfsimago. En… het is ook financieel aantrekkelijk.
Want je krijgt een return of een deel van je steun terug.
Je verliest dus niets, je wint alleen maar. Samen met jouw
goede doel!”

Recht uit uw hart

Emergency Response Unit
Wordt een plek getroffen door een grote ramp
of crisis? Dan richt het International Rode Kruis
een oproep aan zijn leden in 186 landen. Vanuit tientallen landen mobiliseren ze een grote
verscheidenheid aan hulpgoederen, fondsen,
personeel, diensten en Emergency Response
Units of ERU’s. Die gespecialiseerde en op
elkaar afgestemde hulpeenheden grijpen efficiënt in. Rode Kruis-Vlaanderen speelt een
belangrijke rol met zijn “Relief ERU” die gespecialiseerd is in de verdeling van hulpgoederen
aan de getroffen bevolking.

info
Er zijn nog veel meer bedrijven die steun
bieden. Wat hun bijdrage betekent voor de werking van het Rode Kruis, leest u op
www.rodekruis.be/bedrijven.

partnership@rodekruis.be

rek.nr.: 096-0000096-20

Werknemers en klanten houden van werkgevers met een
hart. Rode Kruis-Vlaanderen maakt ethisch ondernemen
eenvoudig. Een voorbeeld? Investeer uw eindejaarsbudgetten (of een deel ervan) in maatschappelijke solidariteit. Of steun Rode Kruisprojecten in het Zuiden. Kleine
moeite, groot(s) signaal.

Foto’s: IFRC

SCC-laptops helpen rampen bestrijden

Verantwoordelijke uitgever: Philippe Vandekerckhove, Motstraat 40, 2800 Mechelen

het Ontwikkelingsfonds
bedrijfseerstehulp in Mozambique
andere internationale projecten
andere vormen van samenwerking met
Rode Kruis-Vlaanderen

Lokale stimulans
Axel Vande veegaete, departementshoofd
Internationale Zaken bij Rode Kruis-Vlaanderen: “Het Rode Kruis koopt - waar mogelijk
- lokale producten, van goede kwaliteit en
tegen een eerlijke prijs. Dat bespaart transportkosten én stimuleert de lokale economie.
Het is onze bijdrage aan een herstel op lange
termijn.” “Bij rampen bieden lokale gemeenschappen trouwens zelf de beste hulpverlening. Dat is bewezen. Onze rol? Goede opleidingen aanbieden en de nodige middelen
voorzien. Dat maakt dure, buitenlandse hulpteams overbodig.” “Dat is onze duurzame
visie op hulpverlening. Maar… ook die heeft nood aan
financiële steun. Daarvoor rekenen we op Belgische bedrijven die ethisch ondernemen.”
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Iedereen wordt er beter van
Uw bedrijf maakt werk van zijn sociale imago. Waarom
zou u daarvoor beter samenwerken met het Rode Kruis?
• Het Rode Kruis is als wereldwijde, professionele organisatie ook bij u om de hoek actief. Dat garandeert herkenbaarheid. U werkt samen met een geloofwaardige,
gekende en geapprecieerde humanitaire organisatie.
Die goede reputatie straalt af op uw bedrijf.
• Het wereldwijde Rode Kruisnetwerk levert u de juiste
schaal om grote problemen aan te pakken en trans
actiekosten te verlagen. Daardoor gaat een maximaal
deel van uw steun rechtstreeks naar mensen in nood.
• Uw steun aan Rode Kruisprojecten versterkt de werking
van lokale hulpverleners. Daarmee garandeert u duurzame oplossingen voor en door de getroffen mensen.
• Het Rode Kruis biedt hulp in noodsituaties en bij structurele problemen. Het maakt werk van nationale en internationale rampenpreventie. Dagelijks gaan wereldwijd bijna honderd miljoen vrijwilligers aan de slag van
wie 14.000 in Vlaanderen. Uw steun is hun motivatie
om door te gaan.
• We verzorgen onze marketing en communicatie. Onze
eerlijke aanpak en gezonde financiële structuur zijn volledig transparant. En… het Rode Kruis is neutraal en
onafhankelijk. We hebben alles in huis om uw geëngageerde bedrijf positief onder de aandacht te brengen.
Samen met uw steun kunnen wij hulp blijven bieden.
Weet u hoe het Rode Kruis een meerwaarde geeft aan uw
bedrijf? Ontdek het op: www.rodekruis.be/bedrijven.

partnership@rodekruis.be

rek.nr.: 096-0000096-20

Schenk Mozambique
veilige werkplaatsen

Uw steun garandeert
return on investment
Ontwikkelingsfonds
U wilt helpen? Fijn! Kies voor rechtstreekse bijdragen aan
ontwikkelingsprojecten. Of investeer in duurzaam ontwikkelingswerk via het Ontwikkelingsfonds van Rode KruisVlaanderen. Dat garandeert stabiele werkingsmiddelen
voor onze projecten die de weerbaarheid van kwetsbare
bevolkingsgroepen tegen ziekten en rampen verhogen.

Waarom zou ik de internationale Rode Kruisprojecten steunen?
Omdat wij u een hoge return on investment garanderen
in functie van uw bijdrage, de vorm en de duur van onze
samenwerking.
• Tekent u in op het Ontwikkelingsfonds? Dan vermelden
wij uw bedrijfsnaam als het gaat over uw fonds.
• U krijgt een presentatie in uw bedrijf door ervaren Rode
Kruismedewerkers.

Multiplicatoreffect
De inkomsten uit het Ontwikkelingsfonds zijn van goudwaarde. Want ze overtuigen institutionele donoren
om het drie- tot viervoudige bedrag te investeren via
co-financieringen.

Glashelder systeem
Uw gift aan het Ontwikkelingsfonds genereert financiële
opbrengsten op jaarbasis. Dat budget gebruiken we voor
ons globale ontwikkelingswerk of voor uw voorkeursproject van Rode Kruis-Vlaanderen.

• Wij bieden u human interest stories en materiaal (foto’s,
films, verslagen, ...) voor uw bedrijfspublicaties.
• We begeleiden u – na overleg – tijdens een bezoek ter
plaatse of een uitwisselingsproject.
• U hebt transparante inzage in de financiële verrichtingen voor uw project.

Waaraan denkt u als het over Afrika gaat? Hongersnood, oorlog, ellende, conflicten? Jammer,
want er is zo veel meer. Veel Afrikaanse landen
beklimmen behoedzaam de economische ladder.
Kijk maar naar Mozambique.

• U ontvangt uitnodigingen voor Rode Kruisevenementen. Daar mag u een bedrijfsstand plaatsen.
• U kunt uw steun aan het Rode Kruis in uw eigen corporate communicatie (website, nieuwsbrieven, jaarverslag, intranet, ...) vermelden. Wij doen hetzelfde in
onze Rode Kruiscommunicatie (website, e-nieuwsbrief,
drukwerken over uw projecten).

Meer economische activiteit? Dan is er ook meer nood
aan eerste hulp. Want waar gewerkt wordt, gebeuren ongevallen. Gelukkig kun je met kleine, eenvoudige handelingen al heel veel leed verzachten: brandwonden afkoelen met zuiver water, een bloeding controleren met een
drukverband ...

Uw bedrijfsnaam in zicht
Stelt u een groot bedrag voor lange termijn ter beschikking? Dan richten we een apart fonds op. In ruil asso
ciëren wij uw bedrijfsnaam voor bepaalde tijd met een
project of programma dat u kiest. Bijvoorbeeld de bedrijfseerstehulp in Mozambique (zie pagina 3). Wij
houden u nauwgezet op de hoogte van de projectontwikkelingen.

Eerste hulp aanleren is dé Rode Kruisspecialiteit, vooral
bij de brede bevolking. Maar met bedrijfseerstehulp richt
het Rode Kruis zich specifiek op de bedrijfswereld. Een
training met oplossingen op maat van de werkomgeving.

Organiseren uw medewerkers jaarlijkse evenementen
om extra bijdragen te verzamelen? Dan werken we daar
heel graag aan mee met concrete steun en creatieve oplossingen.

Bedrijfseerstehulp
Het Mozambikaanse Rode Kruis (MRK) is bijna volledig
afhankelijk van Westerse steun. Een goed uitgebouwd
programma rond bedrijfseerstehulp kan geld in het laatje
brengen. Dat maakt het MRK economisch zelfstandiger.
Meer preventie maakt middelen vrij voor de interventies
die gericht zijn op de meest kwetsbaren.

Solidair met het Zuiden
Rode Kruis-Vlaanderen is solidair met de zuidelijke
partnerlanden in het wereldwijde Rode Kruisnetwerk. Ze
werken keihard aan betere levensomstandigheden. Het
Ontwikkelingsfonds geeft hun een tastbaar duwtje in de
rug. Samen met uw steun helpen we hen op eigen benen
te staan. Daar wordt de hele wereld beter van. U ook,
want u weet dat het juist is om dat doel te steunen.
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Rode Kruis-Vlaanderen ondersteunt de uitbouw en professionalisering van bedrijfseerstehulp in Mozambique
en binnenkort ook in andere landen van Zuidelijk Afrika.
Duurzame inkomsten vanuit Vlaanderen garanderen de
continue basiswerking in Afrika:
• Een medewerker van Rode Kruis-Vlaanderen helpt bij
de organisatie van de cursus bedrijfseerstehulp: marketing, kwaliteitsmeting, administratieve procedures,
rekrutering en opleiding van lesgevers, productontwikkeling (handboek, vademecum, enz.) en de boekhouding.
• Rode Kruis-Vlaanderen leidt personeel op om met een
gespecialiseerde database te werken.

Veilige werkplek

Samen met uw medewerkers

Continuïteit

Steun de opleiding
Uw bedrijf blaast de Mozambikaanse economie meer
wind in de zeilen. Hoe? Steun de opleidingsprojecten
van Rode Kruis-Vlaanderen. Via bedrijfseerstehulp zorgt
u voor veilige werkplekken met een passende hulpverlening.
Natuurlijk kunt u ook andere projecten van Rode KruisVlaanderen steunen:
• Namibië (watervoorziening)
• Rwanda (vluchtelingen en aidspreventie)
• Nepal (basisgezondheidszorg)
• Burundi (hiv/aids preventie en thuiszorg)

info

info

Meer informatie vindt u op

Wilt u uw return graag in een andere vorm?
Hebt u andere ideeën voor samenwerking
aan Internationale Projecten?
We luisteren graag naar uw voorstellen.

partnership@rodekruis.be

rek.nr.: 096-0000096-20

• Democratische Republiek Congo
(water gerelateerde ziektes (cholera, malaria en
seksueel overdraagbare ziektes)

www.rodekruis.be/NL/Internationaal/Projecten
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partnership@rodekruis.be

rek.nr.: 096-0000096-20

