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Onze vereniging
Profiel, Doelstelling, Impact

Profiel

Energy Assistance
De vereniging zonder winstoogmerk (vzw) Energy Assistance
werd in 2001 in België opgericht door medewerkers van de
ENGIE Groep .
Vandaag verenigt Energy Assistance vrijwilligers, actief of
gepensioneerd, uit de ENGIE Groep en uit de Belgische
distributienetbeheerders .

Zusterverenigingen
Energy Assistance France werd opgericht in 2005, Energy
Assistance Italia en Energy Assistance Monaco in 2011.

Doelstelling
De vereniging heeft tot doel de competenties en de kennis
van haar leden, ondersteund door de nodige technische
middelen, in te zetten voor humanitaire projecten ten
voordele van bevolkingsgroepen die geen of heel beperkte
toegang hebben tot essentiële energiediensten; en dit op alle
continenten.

Impact

Dank zij Energy Assistance kregen tussen 2001 en 2017 meer
dan 3 miljoen mensen toegang tot elektriciteit.

3.502.010
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www.energy-assistance.org
https://www.facebook.com/energyassistance/

http://www.energy-assistance.org/
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Editoriaal
Beste lezers,

Het in eind 2016 genomen initiatief om het materieel voor een aantal projecten in de DR Congo
samen te brengen in drie containers is moeizaam verlopen voor Lubumbashi, onzeker voor Mosango
en relatief gemakkelijk voor Kinshasa. Slechts een van de twaalf projecten moet nog worden voltooid.
Het belangrijkste is uiteindelijk het ongelooflijke aantal van 21 projecten die in 2017 door onze
vereniging werden gerealiseerd. Ter herinnering, in 2016 waren dat er 12.

Aangemoedigd door het herbevestigde engagement van ENGIE in het kader van het “ENGIE
Volunteers Program” (EVP) kwamen wij in januari samen voor ons 9de Vrijwilligersforum. Dit forum is
de kans bij uitstek om elkaar te ontmoeten en kennis te maken met de tal van nieuwe vrijwilligers.
Het is ook de gelegenheid om terug te blikken op onze realisaties, om te bespreken wat kan
verbeterd worden en om vooruit te kijken naar onze toekomstige projecten.

In het kader van de ingrijpende reorganisatie van ENGIE hebben bepaalde dochtermaatschappijen
logischerwijze afgezien van een aantal van hun rechtstreekse engagementen. Er wordt echter
nagedacht over nieuwe samenwerkingsmogelijkheden en wij hopen deze vorm te kunnen geven.
Tegelijk hopen wij ook te kunnen rekenen op de ervaring en de “know-how” van de collega’s die
beslist hebben in te gaan op de voorwaarden voor vervroegd vertrek.

Bij de 21 gerealiseerde projecten van 2017 - met uitzondering van de projecten in de DR Congo -
onderstrepen we een eerste samenwerking in Ethiopië met de Universiteit van Arba Minch. En er
zitten nog meer samenwerkingen aan te komen. Aangezien de universiteit beschikt over een zekere
expertise in fotovoltaïsche energie, hebben wij het volste vertrouwen in de toekomst van deze
samenwerkingsprojecten.

Nog een nieuwe ontwikkelingspiste is de opleiding van leerlingen in een technische school op de
Filippijnen. De realisatie van een volledig opleidingstraject “Elektriciteit en zonne-energie” zal
resulteren in een nieuwe technische afdeling op deze school. Een mooie kans voor de toekomst!
Wat de andere bevoorrechte partnerschappen betreft, herbevestigde en kaderde ORES in mei van dit
jaar de context in dewelke het steun wil blijven geven aan Energy Assistance. Ook Sibelga blijft ons
steunen.

Communicatie in al haar vormen is voor elke organisaties een belangrijke uitdaging. Dag in, dag uit.
De nieuwe website, onze Facebookpagina, de Google Drive voor de projectleiders en alle andere
initiatieven in dit domein bieden ons de mogelijkheid om onze missies in de verf te zetten.
Foto’s, video’s, opleidingstools, rapporten en getuigenissen zullen een steeds belangrijkere rol spelen
om onze partners, sponsors en sympathisanten nog meer te overtuigen van de toegevoegde waarde
van onze realisaties.

Aan ieder van jullie, vrijwilligers op het terrein of in ondersteunende taken, die belangeloos jullie tijd
investeren in deze projecten, van harte bedankt! Veel leesplezier!

Marc Janssens de Varebeke Stan de Pierpont

Executive Manager                                                                         Voorzitter Raad van Bestuur
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224 Projecten sinds 2001
Sinds 2001 heeft Energy Assistance 224 projecten tot een goed einde gebracht. Deze projecten
werden hoofdzakelijk verwezenlijkt in ontwikkelingslanden.

Oorspronkelijk was de werking van Energy Assistance vooral gericht op de verbetering van de
gezondheid en de opvoeding.

Vandaag zijn de activiteiten van Energy Assistance gewijzigd en leggen ze meer de nadruk op
vooruitzichten tot zelfstandige, lokale economische ontwikkeling.

Projecten 2017

21 Projecten, 2 Regio’s, 3 Actiedomeinen

3  Domeinen
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2 Regio’s

Onderwijs
Gezondheid
Ontwikkeling

Africa
Azië



Gerealiseerde projecten

in 2017
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Sierra Leone
Kenema Elektrificatie ZP van een centrum met school voor slechtziende kinderen Eye 

for Salone

Koidu Elektrificatie ZP van een centrum met school voor slechtziende kinderen Eye 
for Salone

Zambia
Mpongwe Electrificatie in Hoog Spanning van een professionnele training school

(Vocational Training school)

Ethiopia
Demba Gofa Elektrificatie ZP van een lagere en hogere school

Benin
Agbidime Elektrificatie ZP van een communautair huis/ school

Dado Elektrificatie ZP van een communautair huis/ school

Tanguieta Voeding ZP voor een molen met soja – Consultancy Ingénieurs du Sud - UCL

Philippines
Calauan Technische school Don Bosco – Training project met ZP uitvoering

DR Congo
Mooto Elektriciteitsproductie voor de transformatie en het gebruik van de 

landbouwproductie, de schrijnwerkerij en de werkplaats van het materiaal

Selembao Elektrificatie ZP van een training centrum voor kleedsters

Yolo Sud Centrum tegen sikkelcelziekte in de omgeving van Kinshasa – herstellingen
aan de installaties

Kilengi Elektrificatie ZP van een ziekenhuis

Mosango Elektrificatie ZP van een ziekenhuis

Masi-Manimba Elektrificatie ZP van een ziekenhuis - herstellingen van de installaties

Kahemba CSGH Elektrificatie ZP van een gezondheidcentrum - herstellingen

Kahemba HGR Elektrificatie ZP van een ziekenhuis – herstellingen van de installaties

Yakamba Elektrificatie ZP van een ziekenhuis

Mwene-Ditu Elektrificatie ZP van een ziekenhuis

Mwene-Ditu Elektrificatie ZP van een professionele school (2 collines)

Mwene-Ditu Elektrificatie ZP van een kraamkliniek / kliniek

Dibindi 2 Elektrificatie ZP van een weeshuis

ZP : Zonne pannelen



Kerncijfers 2017

afgewerkte projecten

projecten ten laste genomen door het Projectcomité

projecten ter studie of in realisatie eind 2017

“man/dag” equivalenten voor de realisatie van missies

vrijwilligers op missie, waarvan 4 hun eerste missie beleefden

actieve projectverantwoordelijken, waarvan 4 nieuwelingen die worden begeleid door  
een ervaren projectleider

projecten ter studie opgenomen door het Projectcomité

afgewerkte projecten 

geïnstalleerde kW

mensen die van een (betere) toegang tot elektriciteit genieten
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21

40

53

538

28

25

Onze vrijwilligers op 31 december 2017

Onze projecten in 2017

422

224

4.065

3.502.010

Onze Totaalrealisaties 

op 31 december 2017



Ondanks logistieke problemen en vele
onvoorzienigheden waren deze twee
missies een groot succes.

Onze vrijwilligers konden op de hulp van 
lokale jongeren rekenen voor de 
plaatsing van toestellen.

De docenten, leerlingen en gezinnen, 
die leven binnen deze centra voor 
slechtzienden personen, hebben nu 
toegang tot elektriciteit.

Toonaangevende projecten 2017

Periode : Januari 2017
Vrijwilligers ter plaatste : Jan Tierens, Sébastien Rolin, Frans Ettienne
Begunstigden : 180 leerlingen
Geïnstalleerde kW : 3,9 kWp en 3,1 kWp

Kenema et Koidu

Elektrificatie van twee scholen
voor slechtziende kinderen

Afrika

Sierra Leone
Onderwijs en opleiding
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In januari 2017 heeft Energy Assistance twee projecten
in Sierra Leone uitgevoerd. Elektrische installaties
gevoed door zonnepanelen werden in twee scholen voor
slechtzienden in Kenema en Koydu geïnstalleerd..

Alle klassen en slaapzalen werden met verlichting en
stopcontacten uitgerust. Elke school kreeg een laptop
zodat de kinderen kunnen leren typen.

Dit project werd in samenwerking met de Belgisch Sierra
Leoonse vereniging " Eye for Salone " gerealiseerd . Met
deze vereniging realiseerden we vorig jaar het project
Newton’s school.



Toonaangevende projecten 2017

Periode : Juni - July 2017
Vrijwilligers ter plaatste : Jean-Paul Slegers, Luc Jaivenois et Miranda Totté 
Medewerking : Universiteit van Arba Winch (Ethiopia)
Begunstigden :  700 leerlingen in lagere en 400 leerlingen in hogere
Geïnstalleerde kW : 6,0 kWp

Demba Gofa

Elektrificatie van een lagere en hogere school
à Lyima Tsala

Afrika

Ethiopia
Onderwijs
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Begin juli voltooide Energy Assistance een zonne-
energie-installatie voor de Lyima Tsala Hogeschool in
Ethiopië.

Dit project kwam tot stand in samenwerking met
Zelalem Girma Giday van de Arba Minch Universiteit en
de “Sahay Solar Association Africa”.

Een dikke proficiat aan de vrijwilligers die sterk werk
hebben geleverd. Dankzij de elektrificatie van de school
zullen de studenten voor het eerst hun baccalaureaat ter
plaatse kunnen behalen!



In de loop van 2017 maakten EA en GCMF een inventaris op
van de competenties en werd er een projectplan opgesteld.
Het project team bestond uit EA vrijwilligers, een
onderaannemer, een ervaren elektrieker in Zambia, 6 lokale
studenten en 20 lokale arbeiders.

Tijdens de twee weken durende missie voltooiden de EA 
vrijwilligers en de lokale arbeidskrachten de aansluiting op het 
middenspanningsnet, installeerden ze de MS/LS ransformator
en rustten ze de lokalen uit met stopcontacten en binnen- en 
buitenverlichting.

Toonaangevende projecten 2017

Periode : October 2017
Vrijwilligers ter plaatste : Marcel Didden , Steff De Coster en Paul Heremans
Begunstigden : 500 leerlingen
Installatie : Netwerkverbinding 11Kv en electrificatie van het centrum

Mpongwe

Electrificatie in Hoog Spanning van een professionnele
training school

Afrika

Zambia
Onderwijs en opleiding
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De stichting ‘Give The Children of Mpongwe a Future’ (GCMF, zie
www.mpongwe.nl) bouwde het “George Korsten Vocational Training Center”
in Mpongwe. Het centrum biedt lokale studenten de mogelijkheid om een
diploma in organische landbouw, metselen of schrijnwerkerij te behalen.

Eenmaal voltooid zal het centrum plaats bieden aan 500 studenten. GCMF
deed een beroep op Energy Assistance voor bijstand in het ontwerp, de
planning en de installatie van het volledige elektriciteitssysteem. Dit systeem
loopt van het nabij gelegen middenspanningsstation naar de stopcontacten en
verlichtingspunten in het gebouw.



Algemene Vergadering

De Algemene Vergadering van Energy Assistance vond
plaats op 16 maart 2017.

De voorzitter betuigt bij de aanvang van de zitting eer
aan Philippe d’Hoop die onlangs overleed. Naast
andere humanitaire initiatieven was hij jarenlang
projectleider bij Energy Assistance.

Tijdens de vergadering werden vijf bestuursmandaten
hernieuwd. Gilles de Roubaix, die zich niet meer
kandidaat stelt, wordt door de vergadering hartelijk
bedankt voor de bewezen diensten.

Een aantal EA vrijwilligers op het terrein zetten hun
ervaringen uiteen naar aanleiding van de missies van
de afgelopen maanden in Togo en de Democratische
Republiek Congo.

Markante feiten 2017
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Let’s Choose 2017

Naar aanleiding van de beleidswijziging van ENGIE in 2017
ontving Energy Assistance geen bedrag in het kader van
deze operatie rond het mobiliteitsplan voor de werknemers
van Groep ENGIE in Brussel.

CEBEO

Een aantal vrijwilligers konden deelnemen aan een informatievergadering bij CEBEO Waver.
De contacten met verschillende fabrikanten van elektrisch materiaal leverden waardevolle
documentatie op voor de projectleiders.

In de nabije toekomst hopen wij samen met deze fabrikanten en verdelers opleidingen te
kunnen organiseren voor alle vrijwilligers.
.

De bedragen voor 2017 zullen retroactief worden gestort samen met die van 2018 volgens de 
nieuwe modaliteiten.



Markante feiten 2017
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De laatste jaren was de website al een onmisbare tool geworden die zich richt tot een ander publiek 
en het werd dus steeds evidenter dat ook wij onze pagina moesten hebben.

De pagina is sinds enkele maanden een feit en we hopen daarmee reactiever te kunnen zijn in de 
communicatie over onze activiteiten. Of het nu is in de vorm van foto’s, video’s of reportages, 
iedereen zal betrokken moeten worden om onze vereniging onder de aandacht te brengen.

Facebook

WEBsite

In het digitale domein werd dit jaar een
bijzondere inspanning geleverd. Zo werd
de derde, volledig vernieuwde versie van
onze website online geplaatst. .

Bezoek ons op

Energyassistance

De online Inschrijving en Interventieaanvraag zijn de belangrijkste nieuwigheden. 

Hiermee stellen wij onze website nog meer open voor gebruik door de andere EA verenigingen, 
i.e. Energy Assistance Frankrijk, Italië en Monaco.



Markante feiten 2017
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Ores

Tijdens de Raad van Bestuur van juni kregen we de bevestiging dat het
Directiecomité van ORES op 12 mei 2017 beslist had zijn steun aan
humanitaire projecten voor te zetten.

In dit kader zullen de vrijwilligers van ORES van bepaalde faciliteiten kunnen
genieten voor de missies die worden uitgevoerd voor Energy Assistance. De
mogelijkheid om afgedankt materiaal te verkrijgen volgens bepaalde regels
blijft bestaan.

Energy Assistance zal ook opgenomen worden in het Flexiplan Kaderleden
(Arrondi solidaire). Een eerste bedrag van 2.000 EUR is reeds beloofd voor
2018.

Banner-Up

We ontwierpen ook nieuwe
infopanelen in de drie talen.

Ze zijn een onmisbaar
instrument om onze
organisatie zichtbaar te maken
tijdens evenementen en ze
zullen voortaan dan ook altijd
aanwezig zijn.



Markante feiten 2017
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Aangezien de gebouwen van Tervuren te koop werden gesteld, kwam een
groep van een vijftigtal zeer gemotiveerde vrijwilligers in de vroege
ochtend van zaterdag 28 januari 2017 samen in een nieuw kader in
Louvain-la-Neuve.

Dit was de gelegenheid om de balans op te maken van 15 jaar vzw in heel
wat domeinen: de “lessons learned” en de herbevestiging van de wil om
door te gaan met de hernieuwde steun van de Groep ENGIE.

9de Forum van Vrijwilligers

Voor de tweede keer vond in de inkomhal van de ENGIE Tower een Kerstmarkt plaats.
Energy Assistance was er aanwezig met een standje waar een herbruikbare tas kon worden gekocht.

Nu de plastieken zakjes in de winkels worden afgeschaft, kon dit initiatief op heel wat succes
rekenen.

Kerstmis Markt

Er vond een uiteenzetting plaats over ledverlichting en de projecten van Ulaanbaatar in Mongolie, 
Mukumary, Lukula - Kivuvu in DR Congo en Les Cajoutiers in Senegal werden voorgesteld. 

Jérôme Fournet had ook de gelegenheid om de laatste realisaties van het team Energy Assistance 
France toe te lichten. 

Tijdens de lunch kon in aanwezigheid van de vele vrijwilligers de samenstelling van talrijke te plannen 
missies gevormd worden.

Nog steeds mogelijk te kopen !



Markante feiten 2017
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ENGIE Volunteers Program (EVP)

Het engagement van de medewerkers, en daarbij ook hun sociaal engagement, sluit aan bij de
gedeelde waarden van de Groep ENGIE.

De toegang vergemakkelijken tot solidariteitsacties via projecten van interne NGO’s maakt het
mogelijk die ambitie te concretiseren en een antwoord te bieden op de bereidheid tot engagement
van veel medewerkers.

“ENGIE Volunteers Program” (EVP) is het initiatief van de Groep voor de omkadering en coördinatie
tussen alle medewerkersverenigingen met een humanitaire roeping in het domein energie.
Het bewijs voor die ambitie is dat Ana Busto, Executive Vice President van Groep ENGIE, er het
voorzitterschap van op zich nam.

Binnen het kader dat in 2016 werd vastgelegd, levert ENGIE zijn steun aan de projecten van onze
VZW en aan die van onze zusterverenigingen Energy Assistance France, Italië et Monaco. In 2017
werd bijzondere aandacht besteed aan de coördinatie tussen de verschillende verenigingen van
Energy Assistance en het departement Maatschappelijke en Ecologische Verantwoordelijkheid van
ENGIE.

Na tal van voorbereidende vergaderingen werden tijdens twee Stuurcomités in maart en oktober
2017 de strategische modaliteiten in de domeinen communicatie en samenwerking met de BU’s van
de Groep gevalideerd.

Andere samenwerkingen zullen nog aan bod komen tijdens de volgende vergaderingen in 2018.

Sibelga

Het voorbije jaar konden we, bij een aantal gelegenheden,
rechtstreeks of onrechtstreeks rekenen op de financiële
deelname van Sibelga.

QR code

Scan deze code om rechtstreeks naar onze website te gaan.

Makkelijk, snel en efficiënt met je smartphone.



Markante feiten 2017
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Stagiaires

In 2017 verwelkomden we gedurende enkele weken twee jonge stagestudenten.

Voor hen was het de gelegenheid om kennis te maken met de realiteit van het bedrijfsleven en wij,
van onze kant, kregen waardevolle inbreng voor onze nieuwe website en onze Facebookpagina.

Het in orde maken van de verschillende bestanden en het opstellen van een vergelijkend
referentiekader t.o.v. andere NGO’s in het domein energie werd erg gewaardeerd.

Een aantal vrijwilligers die
terugkeerden van missie, stelden de
creatie van een opleiding met
certificaat voor.

Dit hebben we dan ook uitgewerkt.

Het is een belangrijk instrument voor
de lokale mensen die de installatie na
ons vertrek zullen opvolgen.

Training Certificaat

Veiligheid

De veiligheid van de vrijwilligers is primordiaal voor Energy Assistance.

Vandaar dat een aantal geplande missies in de Democratische Republiek
Congo in 2017 geannuleerd werden om veiligheidsredenen.

Aangezien er niet echt een toekomstige datum kon voorzien worden voor de realisatie van de
projecten waarvan het materiaal reeds ter plaatse was, waren wij genoodzaakt ze te laten uitvoeren
door lokale elektriciens. Dit om het risico op verlies van het materiaal te vermijden.

In het kader van de reorganisatie van NewCorp ENGIE hadden wij de gelegenheid deel te nemen aan
de voorbereidende werkzaamheden over de veiligheidsaspecten.



Dynamic@Work

Wij voelden ook de impact van het nieuwe flex werken in de ENGIE
kantoorgebouwen.

Het was de ideale gelegenheid om de verschillende en verspreide
stock van onze VZW grondig te evalueren en te sorteren.

Markante feiten 2017
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Als gevolg kregen onze Franse , Monegaskische en Italiaanse collega’s heel wat overtollige
goodies cadeau.

De laatste reserves van zekeringen en ander klein materiaal die vorig jaar werden
gerecupereerd uit de magazijnen van Vorst werden met open handen onthaald door de vzw Le
Piment die kansarme jongeren opleidt tot elektricien.

De oudste archieven van de vzw werden toevertrouwd aan de firma Oasis. Indien we in de
toekomst een document nodig mochten hebben, moeten we rekenen op een wachttijd van
enkele dagen.

Het team bevindt zich nu op het 13de verdiep in vleugel B van de ENGIE Tower, met al het
materiaal dat we nodig hebben voor een optimale werking dicht bij de hand.

Au Binnen de Groep ENGIE profileert Yammer zich als een belangrijke tool.

Het biedt in de stijl van Facebook iedereen de mogelijkheid om te
communiceren en van gedachten te wisselen over allerhande
onderwerpen, al dan niet professioneel.

Yammer

Evaluatie Cel

Sinds een aantal jaar maakt Willy Vanderelst deel uit van de examen cel van de
interventieaanvragen. Hij wenst zich nu toe te leggen op meer persoonlijke projecten.

Het is met spijt, maar grote erkentelijkheid, dat wij hem bedanken voor zijn inzet binnen de cel.

Wij wensen hem veel succes toe en met genoegen verwelkomen wij Léon Charlier om hem op
te volgen in deze rol.



Markante feiten 2017
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VEILIGHEID – Satelliet GSM

In het verleden leverden wij een satelliet-GSM aan projecten die
opereerden in risicogebieden, maar deze blijkt vaak onderbenut en vrij
duur.

Gezien de toenemende problemen, voornamelijk in de DR Congo,
beslisten wij een beroep te doen op een gespecialiseerde verhuurfirma
die rechtstreeks opereert op de luchthaven van Zaventem.

Voor een lagere globale kost kunnen we nu over zoveel telefoons
beschikken als nodig en zelfs gelijktijdigsimultanément.

Standard lijst « klein materiaal »

Container DR Congo

Om zoveel mogelijke missies mogelijk te
maken in de DR Congo, werd eind 2015
beslist om een gegroepeerde zending van
missiemateriaal te doen.
Er werden drie containers van 40 voet
gesthuurd.

Een eerste voor Kinshasa met het materiaal van Yakamba, Dibindi, Yolo-Sud.; een tweede voor
de projecten nabij Mosango en Kahemba; en een derde met bestemming Lubumbashi voor de
projecten in Mwene-Ditu, Mbuji Mayi en Kapanga.

In 2017 vergden allerhande verplichtingen in verband met logistiek, douane en transport
constant een flinke dosis energie en waakzaamheid van de teamleden.

Geen materiaal vergeten, bestek vragen, de bestelling plaatsen, de vervoers- en 
douanedocumenten opmaken, etc... 

Om iedereen te helpen, en dubbel en onnodig werk te vermijden, werd beetje bij beetje een 
standaardlijst “klein materiaal” opgesteld.



Selectiecriteria
van de projecten
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DOMEIN ENERGIE
De gevraagde tussenkomst moet betrekking hebben
op energie of energie gerelateerde diensten.

HUMANITAIR KARAKTER
De tussenkomst moet een humanitair karakter
hebben (d.w.z. beantwoorden aan een basisbehoefte
van de lokale bevolking) en/of een effect van lokale
ontwikkeling kunnen scheppen.

BETROKKENHEID VAN DE LEDEN
De tussenkomst moet leiden tot een effectieve
betrokkenheid van de leden in de vorm van
vrijwillige prestaties. Zuivere financiering wordt per
definitie uitgesloten. Er kan wel worden overwogen
om in beperkte mate een beroep te doen op
competenties die niet beschikbaar zijn onder de
leden.

TECHNISCHE  EN ADMINISTRATIEVE 

HAALBAARHEID
Het project moet haalbaar worden geacht: een
aanvaardbaar basisidee en technisch concept,
redelijke omvang, lokale omgeving die de uitvoering
van het project mogelijk maakt,
transportmogelijkheden, gunstige of minstens
neutrale houding van de autoriteiten.

BUDGETAIRE HAALBAARHEID
De benodigde investering moet beperkt zijn
(normaal gezien minder dan de waarde van de
vereiste vrijwillige prestaties). Afwijkingen zijn
mogelijk mits er een belangrijk versterkend effect is
op de lokale bevolking.

REËLE VRAAG VAN DE LOKALE

BEVOLKING
Het project moet inspelen op een reële vraag vanuit
de lokale bevolking en op haar betrokkenheid om
deel te nemen aan de uitvoering en het beheer
ervan.

DUURZAAMHEID VAN DE

PROJECTEN
Het project moet voldoende kansen bieden
om van blijvende aard te zijn of toch een
minimum van langdurig positieve gevolgen
teweeg brengen. Het vermogen van de
lokale bevolking om het geleverde materiaal
te gebruiken en te onderhouden moet
gewaarborgd zijn. Idealiter leidt het project
tot de ontwikkeling van plaatselijke
activiteiten.

VEILIGHEID
Het project moet kunnen worden uitgevoerd
in omstandigheden die op elk moment als
aanvaardbaar worden beschouwd door en
voor de medewerkers.

DUURZAME ONTWIKKELING
De doelstellingen van het project worden
vastgelegd in overeenstemming met het
principe van duurzame ontwikkeling. Het
project streeft naar een evenwicht tussen
economische, sociale en milieuaspecten en
heeft aandacht voor rationeel
energieverbruik. Het project kiest voor de
meest geschikte methodes en middelen om
het milieu te beschermen en te respecteren.
Bovendien wordt een inspanning geleverd
om hernieuwbare energiebronnen te
gebruiken met het oog op een beperkte
uitstoot van milieubelastende stoffen.

NIET-CONCURRENTIEBEDING
Het project mag niet in strijd zijn met andere
hulpverleningsprogramma’s, noch met de
commerciële activiteiten van plaatselijke
bedrijven of ondernemingen.

.



Vrijwilligerswerk 2016
Onze vrijwilligers staan klaar
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Martin André ENGIE Electrabel GEM

Eerste reis in DR Congo

Als last minute vervanger voor een missie van meerdere projecten in de DR Congo sta ik in de
vertrekhal van de Zaventem met bestemming Afrika, met materiaal en gereedschap in mijn
koffers. Ik maak kennis met mijn teamgenoten. Ik, de cijferfreak van de trading zaal, en twee
doorgewinterde techniekers van Tractebel en Doel.

Alles verloopt vlot en zonder spanning, en laat dat laatste nu net zijn wat we in Afrika gaan
installeren.

Zaventem- Kinshasa:-jeep ophalen – tol / controle-jeep / controle jeep.

Het eerste project is er al direct een van formaat, het ziekenhuis is enorm en de noden navenant.
Na een aantal dagen op het dak is een groot deel klaar en beslissen we onze elektrische rondreis
voort te zetten.

Jeep-landschap-jeep-tol / controle-jeep-….

Het is ver en het is mooi, maar het loont. De landschappen zijn adembenemend. Ik ben onder de
indruk van de kracht die er van uitgaat en wordt verleid door de bevolking die we tegenkomen. Ik
word meer en meer een Afrikaan.
Een gezondheidscentrum; een ziekenhuis. Wij logeren bij charmante zusters. Na mijn technisch en
taalkundig bad, krijg ik nu ook een opfrissing van mijn catechismus. Uiteindelijk wordt het een
globaal succes (met uitzondering van een kleine opspeling van de darmen). De elektriciteit is er en
we moeten alweer op pad.

Jeep-landschap-jeep-tol / controle-jeep-….

Het tempo is slopend, de dagen zijn lang en de trajecten beproevend. Mijn twee handlangers zijn
robuust en passen zich goed aan (ze slaan maaltijden over, drinken niet, …). Ik had het mij
allemaal wat rustiger voorgesteld, maar ik realiseer hoeveel impact de kleinste interventie kan
hebben en hoe het allemaal absoluut de moeite waard is.

Onze missie levert resultaat op en wij moeten tot het uiterste gaan. Ik was me niet bewust van de
luxe die elektriciteit inhoudt. Nooit had ik mij kunnen inbeelden wat een ziekenhuis is zonder
stroom. Elektriciteit is voor ons zo vanzelfsprekend. Maar hier, een bevalling… in het donker, met
de dokter en zijn hoofdlamp.

Terugreis naar Kinshasa… Jeep-landschap-jeep-tol / controle-jeep-….

En hier ben ik dan terug in Zaventem, verleid door de kracht en de gastvrijheid van het grootse
Afrika.
Onder de indruk van de omvang van ons avontuur en de kwaliteit en de inzet van iedereen.

Het is hartverwarmend… en meer moet het voor mij niet zijn.



Onze organisatie
ALGEMENE VERGADERING

De Algemene Vergadering is samengesteld uit de effectieve leden die stemgerechtigd zijn en uit de
toegetreden leden. De Algemene Vergadering kiest uit haar effectieve leden de bestuurders van
Energy Assistance.

RAAD VAN BESTUUR
De Raad van Bestuur wordt door de leden van de Algemene Vergadering verkozen. De Raad van
Bestuur beschikt over de ruimste volmachten voor het bestuur en beheer van de vereniging. Hij is
bevoegd voor alle handelingen die niet aan de Algemene Vergadering zijn voorbehouden.

Op 31 december 2017 bestond de Raad van Bestuur uit :

• Stan DE PIERPONT Voorzitter
• Jacqueline STUBBE-LEROY Ondervoorzitster en secretaris
• Miklos ALMASY Penningmeester
• Pierre CATLIN
• Brigitte DIERCKX
• José JACQUEMART
• Christine MARCHAL
• David MARTENS
• Tony MOENS DE HASE
• Michel MOUYART
• Eddy NOBEN
• Benoit ROOST
• Xavier SINECHAL
• Jacques SPELKENS
• Marc VAN BEIRS

EXECUTIVE MANAGER
De Raad van Bestuur delegeert het dagelijks bestuur, waarvan het de bevoegdheden vastlegt, aan
een Executive Manager. Vanaf Januari 2016 is deze functie toegekend aan Marc Janssens de
Varebeke.
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Onze sponsors

Energy Assistance dankt al zijn partners :

ENGIE
ENGIE COFELY SERVICES
ENGIE FABRICOM 
ENGIE TRACTEBEL

FONDATION ENGIE

ENGIE ELECTRABEL
ENGIE LAB (Laborelec)

ORES
SIBELGA

Leden

Privé sponsors
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Energy Assistance Team

www.energy-assistance.org

Marc JANSSENS DE VAREBEKE
Executive Manager 
Tel: + 32 2 510 73 29
e-mail : marc.janssens@beface.be

Luc WATERLOT
Operations Manager
Tel: + 32 2 510 21 52
e-mail : luc.waterlot@engie.com

Sabine BAETEN
Assistente
Tel: + 32 2 510 74 38
e-mail : sabine.baeten@engie.com
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Jaarrekeningen 

per 31 december 2017

31/12/2016 31/12/2017

INKOMSTEN

Giften GDF SUEZ Groep 280.421 € 237.929 €

Structurele financiering van de Groep 210.000 € 215.000 €

Andere fincanciering van de Groep 70.421 € 22.929 €

Giften van particulieren 8.000 € 14.650 €

Lidgelden 2.240 € 2.035 €

Giften van Leden 3.629 € 5.370 €

Verkoop wenskaarten 1.728 € 485 €

Financiële producten 418 € 276 €

TOTAAL INKOMSTEN 296.436 € 260.746 €

KOSTEN

Operationele kosten (kantoor, admin, etc …) , waarvan - 14.728 € -9.814 €

Verzekeringskosten - 989 € -246 €

Projectgebonden kosten - 250.290 € -375.390 €
waarvan aankoop van materialen - 214.368 € -195.455 €

waarvan transport van materialen - 3.164 € -149.871 €

waarvan vervoer van de vrijwilligers - 32.758 € -30.065 €

Financiële kosten - 1.653 € -2.340 €

Andere 0 € -80 €

TOTAAL KOSTEN - 267.659 € - 387.870 €

JAARRESULTAAT 28.777 € -127.124 €
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Verantwoordelijke uitgever : M. Janssens de Varebeke
Simón Bolívarlaan 34

B – 1000 Brussel

Uw giften zijn welkom op bankrekening
IBAN : BE98 3101 6758 7693

BIC : BBRUBEBB
Hartelijk bedankt !

----------------------------------------------------------------------------------

Fiscaal attest voor alle giften vanaf 40 €.
45 % belastingvermindering binnen de grenzen van 10 % van 

uw belastbaar inkomen

Energy Assistance asbl – vzw

www.energy-assistance.org

https://www.facebook.com/energyassistance/

http://www.energy-assistance.org/

