
 

                                                                                                                    

 

 

 
 
 
Brussel, 12 november 2015 

 

Mobiele hulpteams van Samusocial kunnen voortaan per fiets  

daklozen in Brussel opzoeken      

  

 

Belfius ondersteunt de mobiele hulpteams van Samusocial die daklozen opzoeken en schenkt hen 

10 fietsen, waaronder twee bakfietsen, waarvan één met elektrische ondersteuning. Met deze fietsen 

moeten deze teams in staat zijn om, gepakt en gezakt, de steilste straten van Brussel te trotseren. 

Het is de bedoeling het straathoekwerk nog verder te verbeteren en de mobiele hulpteams vlot de 

hoofdstad te laten doorkruisen. Zo wil Belfius Bank, met de steun van CyCLO, een vzw die actief is 

op het vlak van sociale economie, Samusocial een duwtje in de rug geven om zijn mobiliteit op 

duurzame wijze te verhogen.  

 

Sinds 2010 zetten Belfius en zijn medewerkers mee hun schouders onder de actie van Samusocial ten 

aanzien van de daklozen en minstbedeelden. Per slot van rekening zamelde het Belfius-personeel de 

voorbije vijf jaar niet minder dan 8 000 stukken speelgoed en 10 000 warme kleren en dekens in ten 

voordele van Samusocial Brussel, zonder een gift van 45 000 euro te vergeten. 



 

Dit jaar had Samusocial graag een tiental fietsen gewenst om de taak van zijn mobiele hulpteams die in de 

stad daklozen gaan opzoeken, te verlichten en te verbeteren. 

Daarom ging Belfius aankloppen bij CyCLO, dat fietsen die werden achtergelaten op de openbare weg in 

het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, herstelt en recyclet. Die fietsen komen allemaal terecht in het 

“Brussels depot voor gevonden fietsen” (http://www.gevondenfietsen.be) om ze te recycleren tot 

kwaliteitsvolle tweedehandsfietsen, die dan ter beschikking worden gesteld van scholen, verenigingen of 

gemeenten. Belfius kocht bij de vzw CyCLO 8 als nieuw gemaakte fietsen aan (4 dames- en 4 

herenmodellen), allemaal uitgerust met minstens 7 versnellingen en grote fietstassen achteraan. Tevens 

bestelde Belfius bij de firma Babboe twee nieuwe bakfietsen in de kleuren van Samusocial. Een van deze 

twee fietsen heeft elektrische trapondersteuning, zodat de mobiele medewerkers zelfs volgeladen 

gemakkelijk de sterk hellende straten van het stadscentrum omhoog kunnen rijden. 

Dit initiatief lag Belfius na aan het hart, te meer omdat het zich toespitst op duurzame mobiliteit en sociale 

actie, twee pijlers van zijn maatschappelijke betrokkenheid. CyCLO is immers een vzw voor sociale 

economie die langdurig werklozen omschoolt tot fietshersteller en die deze achtergelaten fietsen een 

tweede leven geeft. 

De twee bakfietsen en de acht andere fietsen werden vandaag donderdag 12 november 2015 officieel aan 

de vertegenwoordigers van Samusocial afgeleverd. 

 

Perscontact 
 

Samusocial: Christophe Thielens, 02 551 12 43 / 0477 86 36 72 - christophe.thielens@samusocial.be 
 
Belfius: Ulrike Pommée, 02 222 02 57 - ulrike.pommee@belfius.be of  press@belfius.be 
 
CyCLO: Magali Henrard, 02 512 68 90 - magali@cyclo.org 
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