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FFG IMPACT PER 31 OKTOBER 2022
STATISTIEKEN SINDS DE LANCERING (2013)

1027

GEFINANCIERDE
PROJECTEN*

1 920 501€
LENINGEN
OP EER

VERDELING

1164

38%
62%

BANEN
GECREËERD*
WAARVAN

469 667€
VOOR SOCIALE
PROJECTEN

GEMIDDELDE
FINANCIERING

9 899€

IN 2022

133

GEFINANCIERDE
PROJECTEN*

150

BANEN
GECREËERD*

ONTDEK HET PROJECT VAN DE MAAND

516 853€
LENINGEN
OP EER

ELS – LES HERBES FOLLES
De boekhandel Herbes folles is een onafhankelijke
boekhandel in het centrum van Anderlecht, op een
steenworp afstand van de Sint-Guidel. U vindt er een
kwalitatief aanbod van romans, graphic novels, essays en
jeugdliteratuur. Naast boeken zal Herbes Folles ook een
selectie groene kwaliteitsplanten aanbieden, evenals een
gezellige ruimte waar u kunt genieten van een koffie of een
drankje terwijl u in de boeken bladert. Els heeft de ambitie
om lezen toegankelijker te maken en met haar project bij te
dragen aan de geletterdheid van de buurt!
www.librairie-herbes-folles.be

Opmerking: Enkele projecten van vóór 2022 zijn toegevoegd aan de database

* Sinds 2013 heeft Funds For Good in samenwerking met microStart de lening op eer in België ingevoerd.
Deze renteloze lening is bedoeld om ondernemers zonder een vaste baan en zonder toegang tot bankkrediet
financieel te ondersteunen. Deze bijstand is erg doeltreffend gebleken voor deze ondernemers in een
precaire situatie. Op basis van deze ervaring en gezien de huidige crisiscontext heeft microStart besloten
het gebruik van de lening op eer te veralgemenen met de steun van Funds For Good en enkele andere
publieke en private actoren. Tussen juni 2020 en juli 2021 wordt elk toegekend microkrediet automatisch
gekoppeld aan een lening op eer. Deze uitzonderlijke maatregel is bedoeld om ondernemers te helpen deze
moeilijke periode te doorstaan en zo bij te dragen aan het herstel van de economie. De ondernemers die
door middel van dit ‘relance plan’ geholpen worden, worden apart van de klassieke FFG IMPACT-statistieken
verantwoord, aangezien het ‘relance plan’ gefinancierd wordt door een gemeenschappelijk fonds waartoe
FUNDS FOR GOOD samen met andere actoren toe bijdragen.
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Wilt u andere
projecten
ontdekken?
Scan de QR code!

