Brussel, 16 maart 2012

Belfius steunt de vzw “Centre de Vie” in Jette
Maandag 19 maart 2012 overhandigt Didier Maton, bestuurder van Belfius Basilix, in naam van
Belfius Bank & Verzekeringen (voorheen Dexia Bank België) een cheque van 2 500 euro aan de vzw
“Centre de Vie” in Jette.
“Centre de Vie”, dat is gelegen aan de Jean-Joseph Crocqlaan 8 in Jette, is een dagcentrum voor
volwassenen met een lichte, gematigde of zware mentale handicap. Deze vzw wil de zelfontplooiing en
sociale integratie van deze mentaal gehandicapte volwassenen bevorderen via een gevarieerd programma
van fysieke en culturele activiteiten en handenarbeid (o.a. vlechtwerk, pottenbakkerij, houtbewerking, …).
Belfius Basilix omvat de Belfius-kantoren aan de Tentoonstellingslaan 330, de Carton de Wiartlaan 6 en de
De Smet de Naeyerlaan 2A in Jette. Zij draagt het pedagogisch project van “Centre de Vie” een warm hart
toe en wil met deze cheque van 2 500 de vzw in haar concrete dagdagelijkse werking steunen.
Met de 2 500 euro die ze van Belfius Bank & Verzekeringen krijgt, gaat de vzw een houtbewerkingsatelier
inrichten en twee nieuwe pc's voor het computerlokaal aankopen.
Als relatiebank die dicht bij haar klanten staat, zowel de particuliere als professionele klanten als die welke
afkomstig zijn uit de verenigingssector, wil Belfius zijn kantoren de kans bieden om financiële steun te
geven aan bepaalde initiatieven in hun eigen gemeente of streek (bv. de aankoop van kostuums voor een
toneelvereniging, de inrichting van lokalen of de aankoop van klein IT-materiaal voor een vzw, de renovatie
van een feestzaal, het verstrekken van maaltijden aan daklozen enz.). De bank is lokaal stevig verankerd
en wil zodoende ten volle haar maatschappelijke rol spelen. Op het terrein wil ze haar engagement om een
reële toegevoegde waarde te geven aan de maatschappij op elk niveau concreet invullen.

De cheque wordt maandag 19 maart 2012 om 11.30 uur in aanwezigheid van dhr. Hervé Doyen,
Burgemeester van Jette, overhandigd in de lokalen van “Centre de Vie”, Jean-Joseph Crocqlaan 8, in
Jette.
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