Brussel, 9 juli 2014

Belfius steunt het dagcentrum L’Arche de Marie in Genval

Eind 2013 kreeg Belfius Bank de Prix de l’urbanisme et de l’architecture du Brabant wallon (Prijs voor
stedenbouwkunde en architectuur van Waals Brabant) voor haar nieuwe kantoor in Chaumont-Gistoux. Met
deze prijs wilde de provinciale overheid niet alleen de architecturale, maar ook de esthetische en
technische kwaliteiten van dit gebouw in de kijker plaatsen. Tevens werden de harmonieuze en duurzame
integratie in het milieu en het rationele energieverbruik ervan onderstreept.
Om haar maatschappelijke rol ten volle te vervullen en een toegevoegde waarde te bieden aan de
gemeenschap, in het bijzonder op het lokale niveau, heeft Belfius besloten deze prijs ter waarde van
1000 euro aan de vzw L’Arche de Marie in Genval te schenken.
L’Arche de Marie is een dagcentrum voor volwassenen met een verstandelijke beperking. De missie van de
in 2005 opgerichte vzw bestaat erin deze mensen te helpen door hen een breed palet van aan hun
behoeften en mogelijkheden aangepaste programma's, diensten en culturele of sportieve activiteiten aan te
bieden, en tegelijk hun kennis en ontwikkeling, autonomie en sociale inschakeling en integratie te
bevorderen.
Op 8 juli 2014 heeft de heer Marc Guilmot, Directeur Beheerder van cvba Belfius Vallée de la Dyle, in naam
van Belfius Bank en in aanwezigheid van de heer Pascal Dispa, medewerker van de heer Mathieu Michel,
Voorzitter van het Provinciaal College van Waals Brabant, een cheque van 1.000 euro overhandigd aan de
verantwoordelijken van het dagcentrum L’Arche de Marie.
Door middel van deze gift willen Belfius Bank en de verantwoordelijken van de cvba Belfius Vallée de la
Dyle – waar de winnaar van de Prix de l’urbanisme et de l’architecture du Brabant wallon deel van
uitmaakt – het personeel en de vrijwilligers van het dagcentrum een duwtje in de rug geven en hen op een
nuttige en concrete manier steunen bij hun dagelijkse werking. De 1000 euro die Belfius heeft geschonken,
zullen voor diverse renovatiewerkzaamheden worden aangewend.
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