
V E N T U R E  P H I L A N T H R O P Y

Het begon met Frederik Matthijs, die 
een kind met Turkse roots in de 
Bernadettewijk in Gent hielp met zijn 
huiswerk. Wat het verschil maakte, 
merkte hij, was het feit dat hij zelf in 
die buurt woont. Diensten genoeg in 
de stad, maar aansluiting vinden bij 

kwetsbare gezinnen vraagt 
vertrouwen. De deur gaat sneller 
open voor een buur. Met eerdere 
steun van het Fonds kon de vzw, 
opgericht in 2008, uitgroeien tot een 
volwassen non-profitorganisatie met  
ongeveer 300 vrijwilligers.  
De Gentse vzw boost de kansen van 
kinderen uit kwetsbare gezinnen via 
buurtsolidariteit. Vrijwilligers komen 
thuis bij kinderen uit de derde 
kleuterklas en het eerste en tweede 
leerjaar om spelenderwijs te helpen 
bij hun schoolwerk. 

Uilenspel breidde in 2021 zijn 
werkterrein uit naar Antwerpen en 
dit jaar werd ook het startschot 
gegeven in Ronse. Het Venture Philanthropy Fund steunt niet alleen 

de geografische uitbreiding, maar 
ook de uitbreiding naar een nieuwe 
doelgroep. Sinds het schooljaar 
2021-2022 begeleidt Uilenspel met 
het Transbasoproject ook tieners uit 
het vijfde en zesde leerjaar bij de 
overstap naar het middelbaar en de 
juiste studiekeuze.

Uilenspel kreeg op 23 maart de ‘Coup 
de coeur’ van het Venture Philanthropy 
Fund voor het project Transbaso. 

venturephilanthropyfund.be

SLIM INVESTEREN IN SLIMME PLANNEN
In Gentse wijken helpen 350 
vrijwilligers van Uilenspel 
kinderen uit maatschappelijk 
kwetsbare gezinnen hun kansen 
op school te vergroten. Met de 
steun van het Venture 
Philanthropy Fund breidt de vzw 
zijn werking uit naar andere 
steden en naar scholieren.

“Ik weet dat ik andere  
mensen nodig heb om een 
grote impact te realiseren.  
Ik ga dit alleen kunnen als 

andere mensen ook het 
gevoel hebben: dit is ook  

mijn missie.” 

Frederik Matthijs, oprichter en 
voorzitter van de raad van 

bestuur van Uilenspel

VENTURE PHILANTHROPY FUND: ZUURSTOF VOOR SOCIALE ORGANISATIES
Het Venture Philanthropy Fund, beheerd 
door de KBS, steunt verenigingen in de 
sociale economie en verenigingen met 
sociaal oogmerk. BNP Paribas Fortis 
Private Banking & Wealth Management  
stelt hiervoor jaarlijks een budget  
van 1,5 miljoen euro ter beschikking. 

De ondersteuning loopt  
over een periode van drie jaar, op 
verschillende actieterreinen:  
strategie en economisch model, 
bestuur en operationeel model, 
financieel beheer, impactmeting  

en digitalisering. De steun neemt de 
vorm aan van extern advies, 
investeringen en het aanspreken  
van het netwerk van de KBS. 

De ondersteunde projecten  
worden geselecteerd door een 
onafhankelijk investeringscomité.  
De medewerkers en de klanten van BNP, 
die expliciet kiezen voor het sociale 
karakter van deze belegging,  
pikken uit deze projecten twee  
‘Coups de coeur’, een Franstalig  
en een Nederlandstalig project.  

Dit jaar stemde ook het grote publiek 
mee via sociale media. 

Uilenspel zal de steun gebruiken  
voor een consultant die de vzw  
moet helpen op te schalen zonder zijn 
DNA uit te verloochenen. De ‘Coup de 
coeur’ in Franstalig België was Retrival, 
een coöperatieve in afbraak en 
recuperatie van bouwmaterialen.  
Het Venture Philanthropy Fund  
steunde sinds 2009 al 153  
organisaties voor een totaal  
van 15,5 miljoen euro.
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http://venturephilanthropyfund.be/nl

