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“Marie is net 65 jaar geworden en voelt

zich beter dan ooit.

Ze zingt in een koor, doet wekelijks fitness

met een vaste groep vriendinnen en ze is

bestuurslid bij een buurtinitiatief ... Een

paar keer per jaar gaat ze op reis,

weliswaar niet meer zo ver als vroeger,

maar ze geniet er des te meer van.

Financieel heeft ze geen zorgen, ze heeft

zelf mooi verdiend en enkele jaren terug

was er nog een behoorlijke erfenis van

haar ouders.”

Marie behoort tot de generatie van de

babyboomers, dit wil zeggen geboren

tussen 1945 en 1965.

De oudste babyboomers zijn vandaag 77

jaar, de jongste 57. Volgens de cijfers van

STATBEL (2020) zijn ze in België met 2,7

miljoen , dat is 23% van de Belgische

bevolking. Dit is een ongezien grote groep

in de bevolkingspiramide, en is nog nooit

voorgekomen in die leeftijdscategorie.

Algemeen wordt aangenomen dat ze

tevens de meest welvarende naoorlogse

generatie is.

Het hoeft dan ook niet te verbazen dat

deze groep mensen - gezien hun leeftijd,

vermogen en sociologische kenmerken –

zeer waardevol zijn voor de donaties en

legatenwerving van de “goede doelen”

Deze nieuwe generatie erflaters (in

wording) gaat op een andere manier om

met “goede doelen”.

Ze denken goed na over welk doel ze

willen steunen, verwachten respect voor

hun keuze, en kennen graag de concrete

impact van hun schenking of legaat.

EEN TRENDBREUK MET DE

STILLE GENERATIE

De babyboomers zijn de kinderen

van de Stille Generatie, dat is de

generatie geboren tussen 1925 en

1945. Van zodra de Tweede

Wereldoorlog zijn einde nadert,

geloven de mensen opnieuw in de

toekomst. Ooievaars hebben

overwerk. Het verschil tussen

beide generaties is groot.

Natuurlijk is het niet zo dat je 2,7

miljoen babyboomers als een

homogene groep kunt

beschouwen. Het verband tussen

leeftijd en levensfase is veel

minder uitgesproken dan bij de

Stille Generatie, toen de meeste

mensen min of meer op dezelfde

leeftijd trouwden, kinderen kregen

en met pensioen gingen. Vijftigers

vind je vandaag in allerlei

levensfasen. Sommigen zijn

grootouder. Anderen hebben nog

kinderen op de lagere of

middelbare school, al dan niet uit

een tweede gezin. De groep

kinderloze vijftigers is groter dan

ooit.

De jaren zestig, de coming-of-age jaren

van heel wat babyboomers, is een

decennium met spectaculair veel

gebeurtenissen die hun wereldbeeld

hebben gevormd en waarvan we er hier

slechts enkele opsommen:

• de dekolonisatiebeweging in Afrika

• de Cubacrisis in 1962

• de moord op JF Kennedy in 1963

• de Koude Oorlog die culmineert in de

bouw van het Ijzeren Gordijn vanaf 1961

• Het Tweede Vaticaans Concilie (1962-

65) dat veel vernieuwingen in de Kerk

doorvoert en door behoudende

katholieken wordt beschouwd als een

tweede beeldenstorm

• de bevrijdingstheologie in Zuid-Amerika

die heel veel katholieke jongeren

beïnvloedt

• de hippies vanaf halfweg de jaren '60,

gevolgd door de flowerpowerbeweging

• de Provo beweging in Nederland halfweg

de jaren '60

• de Parijse studentenrevolte (mei 1968)

• de moord op Marthen Luther King (1969)

• de eerste bemande maanlanding (1969)

• de festivalcultuur in het verlengde van

‘Love, Peace and Understanding’ met het

mythische Woodstock (1969)

De jaren '60 !
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Babyboomers zijn aan zet voor
het "goede doel" !

Ze denken goed na

over welk doel ze

willen steunen,

verwachten respect

voor hun keuze, en

kennen graag de

concrete impact

van hun schenking

of legaat.
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VANAF NU STAAT HET INDIVIDU

CENTRAAL

In 1946 verschijnt het boek “Baby

and Child Care” van de Amerikaanse

(kinder)arts dr. Spock dat één van de

grootste bestsellers aller tijden wordt

en een enorme invloed heeft op de

manier waarop ouders hun kinderen

opvoeden. Waar de generatie

voordien de nadruk legt op

“discipline”, pleit Spock ervoor om de

kinderen vooral genegenheid te

schenken en hen als individuen te

beschouwen.

De groeiende spanning tussen

enerzijds het individualisme en de

vrijheid-blijheid van de jonge

generatie en anderzijds de

gezagsgetrouwheid en de strenge

seksuele moraal van hun ouders, leidt

vanaf de jaren zestig tot onder meer

de Provobeweging in Nederland en de

Parijse studentenrevolte in mei ’68.

Zelfontplooiing en individuele vrijheid

zijn de nieuwe normen.

CONSUMENTEN PAR EXCELLENCE

De economische groei komt in de

jaren vijftig op gang. Het is de tijd

van de eerste wasmachines en

strijkijzers, van de Volkswagen Kever

en de Citroën 2CV. In de jaren zestig

wordt het autobezit gemeengoed, net

als de buitenlandse vakantie, de

televisie en de transistorradio. In het

kielzog daarvan ontwikkelden zich

hele nieuwe sectoren zoals de media,

de platenindustrie, de wegenbouw en

het toerisme.

De babyboomer heeft geld om te

spenderen aan materiële zaken en

aan ervaringen. Onder het motto

‘klant is koning’ verwacht hij niet

minder dan een uitstekende service,

het zijn m.a.w. veeleisende

consumenten.

DE MEEST WELVARENDE GENERATIE

Het is de generatie die bij uitstek

geprofiteerd heeft van mooie

loonsverhogingen, stijgende grond- en

huizenprijzen, hoogrenderende

aandelen en spaarboekjes en

genereuze pensioenen. Het resultaat

zijn tweede en derde woningen in

eigendom, goedgevulde spaarboekjes

en aandelenpakketten.

Ook hier is nuance aangewezen. Niet

iedere babyboomer is welvarend en

heeft het geluk gehad om te kunnen

profiteren van de toegenomen

rijkdom. Sommigen zitten gevangen

tussen ouders die dure zorg nodig

hebben en kinderen die op hun hulp

rekenen om een huis te kunnen

kopen. Gezondheidsproblemen,

echtscheidingen enz. leiden vaak tot

een aanzienlijke vermindering van het

vermogen. Wie ongeschoold is, valt

gemakkelijk uit de boot. Ga er dus

niet van uit dat iedereen tussen 55 en

75 rijk is.

ZE ZIJN KRITISCH INGESTELD

Daar waar hun ouders van de Stille

Generatie de bestaande

maatschappelijke orde min of meer

respecteerden, stelt deze generatie

zich meer vragen.

Dat geldt eveneens voor hun relatie

met goede doelen: impact

daadwerkelijk aantonen is

belangrijker dan mooie woorden.

ZE WILLEN DE WERELD

VERBETEREN

Love, peace and understanding.

Maar ook vechten voor emancipatie,

democratisering, ontwapening,

gelijkheid, kinderrechten,

mensenrechten, milieubescherming ...

heel wat babyboomers hadden

grootse idealen en kenden een

activistische jeugd. Vandaag kijken

ze met een zeker heimwee terug naar

die jaren waarin ze droomden van

een betere wereld.

Wat ze toen niet hadden, hebben ze

vandaag wel: de financiële middelen

om verandering mogelijk te maken.

Ze zijn talrijk om het te doen, en het

zijn niet alleen de ongehuwde of

kinderloze babyboomers die

schenken of legateren, maar

evengoed gehuwde koppels met

kinderen en kleinkinderen die een

deel(tje) van hun vermogen aan hun

oude idealen nalaten.

Daarom zijn de “goede doelen” de

babyboomers zo dankbaar !

Beste lezer,

In het hoofdartikel van dit nummer leest U

dat de babyboomers de meest welvarende

naoorlogse generatie zijn.

Jammer genoeg heeft de realiteit ons

ingehaald en moeten we nu zeggen de meest

welvarende tussenoorlogse generatie.

Wat (bijna) niemand nog voor mogelijk hield is

toch gebeurd: een grootscheepse oorlog

tussen twee staten op Europese bodem.

De waanzin van de oorlog in Oekraïne is

compleet, de ellende voor de getroffen

bevolking is niet te overzien. De zwart/wit

beelden die we kennen van de verwoestingen

en het menselijk leed uit de Eerste en de

Tweede Wereldoorlog keren terug in kleur…

Hoewel er geen vergelijking mogelijk is met de

miserie van de Oekraïners, stellen we vast dat

ieder van ons de gevolgen van deze zinloze

oorlog in min of meerdere mate ondervindt,

vooral door de crisis op de energiemarkt.

Voor onze voorzieningen vormen de

uitzonderlijk gestegen energieprijzen een

financiële tegenvaller die een serieuze hap

neemt uit het budget dat ze anders aan de

opvang en het welzijn van de kinderen en

jongeren kunnen besteden.

Nieuwe projecten of investeringen gaan niet

door of zullen moeten worden uitgesteld…

Vele jongeren uit onze voorzieningen volgen

ook dagelijks het nieuws, en zijn bezorgd over

de oorlog en het gevaar voor escalatie.

Dit komt bovenop de dagelijkse zorgen

waarmee ze reeds geconfronteerd worden.

Gelukkig zijn er onze bekwame directies en

begeleiders om hen op te vangen.

Voor al deze redenen vragen we U dan ook

ons te blijven steunen, opdat we de projecten

die U op pag. 3 en 4 terugvindt, zouden

kunnen ondersteunen en realiseren.

Waarvoor, in naam van onze kinderen en

jongeren, van harte dank!

EDITO

Wat ze toen niet

hadden, hebben ze

vandaag wel: de

financiële middelen

om verandering

mogelijk te maken !

Johan Christiaens,

Secretaris-generaal
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Elke dag nemen vijf Belgen een goed

doel op in hun testament

Mijn zus was ongehuwd en kinderloos. Zij

heeft zich 50 jaar lang lang ontfermd over

een "Froidure kind". Haar metekind is nu

ongeveer 60 jaar en is haar zijn leven lang

trouw en dankbaar gebleven, tot de dag van

haar dood. Het is dan ook niet verwonderlijk

dat ze in haar testament de Federatie

Froidure heeft aangesteld als universele

legataris, zonder hierbij haar broer, neefjes

en nichtjes te vergeten.

Bernard

(pseudoniem, naam bekend op de Federatie)

Getuigenis

Ook dit jaar hebben we de ambitie om

onze aangesloten voorzieningen en

diensten bij te staan in hun zorg voor de

kansarme kinderen (en hun familie).

Hierbij geven we een overzicht van de

steunaanvragen die zijn binnengekomen.

Elk van deze projecten zullen we,

binnen de perken van onze financiële

mogelijkheden, ondersteunen.

Centre Van Durme : Heraanleg van het

omnisportterrein

Copainpark : Vormingscursus voor

personeel / Investering in lager

energieverbruik / Herinrichting van een

traphall

Habbekrats : Ondersteuning van de

algemene werking van Surplas (Brussel),

Hoekhuis (Kortrijk) en Avonturenhuis

Institut Louis-Marie : Inrichten van een

snoezelkamer voor de kinderen

Kiosk : Aankoop schommels en glijbanen

voor speeltuin / Aankoop computers

De Patio/Kleine Dennen : Nieuwbouw van

een residentie voor de kinderen

De patio/'t Laar : investering in nieuwe

ramen voor het opvanghuis

La Famille d’Accueil : Verbouwingswerken

Le Courant d’Air : Extra personeel ter

ondersteuning van de

volwassenenwerking

Le Foyer des Jeunes des Marolles :

Materiaal voor creatieve ateliers en

sportactiviteiten / Deelname aan

vakantiekampen / Installatie nieuwe

verwarmingsketel

Le Pivot : Ondersteuning van de

algemene werking

Les Petits Sapins de Waterloo :

Investering in brandveiligheid /

Ondersteuning van vakantiekampen /

Kosten voor extra personeel voor

bijstand aan de kinderen

Les Petits Sapins d’Uccle : Investering in

Subsidieprogramma 2022

De onmisbare steun van

de Federatie Froidure

stelt onze voorziening in

staat projecten op te

zetten die we belangrijk

vinden en waardoor

jongeren positieve

ervaringen opdoen met

het doel zichzelf te

ontwikkelen.

Bilal Chuitar, directeur

Foyer des Jeunes des

Marolles

beveiliging van het domein / Kosten voor

extra personeel voor bijstand aan de

kinderen

Openluchtwerken : Hernieuwing stoelen en

tafels van de kinderen / Herstellingswerken

aan een dakgoot / Ondersteuning van de

algemene werking

Maison d’accueil Prince Albert :

Vormingscursus voor personeel

Outremer : Verjaardaggeschenken voor de

kinderen / Creatieve ateliers en

sportactiviteiten / Aankoop materiaal voor

jongeren in begeleid zelfstandig wonen

Wie van ons kent niet het gevoel dat je wilt

voortleven na de dood?

Dat wat je in je leven hebt opgebouwd

betekenisvol en met liefde wordt

doorgegeven? Overweeg dan zeker om een

goed doel in je testament op te nemen.

Denk je aan een schenking of een legaat

ten voordele van de talrijke initiatieven van

de Federatie Froidure?

Wil je er graag eens over praten?

Onze secretaris-generaal Johan Christiaens

staat klaar om naar je te luisteren en jouw

vragen zo goed en zo snel als mogelijk te

beantwoorden.

Je kan hem bellen of een mailtje sturen

voor een afspraak. Als je wilt, komt hij met

plezier aan huis voor een persoonlijk

gesprek en het verbindt je tot niets.

0474 31 25 55

johan.christiaens@froidure.be

We kunnen ook, indien gewenst, een bezoek

regelen aan één of meerdere van onze

voorzieningen. Om zelf aan te voelen met

welk enthousiasme en toewijding onze

mensen vechten voor een betere toekomst

van elk van de kinderen die ons zijn

toevertrouwd. Met de middelen die mensen

zoals jij ons toevertrouwen!

Je mag ons gerust praktische vragen

stellen over het opmaken van een

testament. We kunnen ook een gratis

brochure bezorgen, bijgewerkt met de

laatste wetgeving. Deze brochure is te

verkrijgen via telefoon, mail of via de

website, alle contactgegevens vind je op de

laatste pagina van deze brochure.

En blijft je liever anoniem, dan kan je

steeds terecht voor informatie op de

website van www.testament.be.

Ze hebben een team van specialisten klaar

die je volledig vrijblijvend een nauwkeurig

antwoord kunnen geven op elke juridische

of fiscale vraag. Ook met hen kun je een

persoonlijk en vertrouwelijk gesprek hebben,

op kantoor of rustig bij je thuis.

Een Kerstgeschenk
voor elk Froidure kind !

Met Pasen voor de deur lijkt Kerstmis

al weer heel lang geleden!

Elk jaar schenkt de Federatie Froidure

25€ per kind dat verblijft in een

aangesloten voorziening. Met deze

gift krijgt de voorziening de nodige

middelen om een mooi Kerstgeschenk

te kopen voor de kinderen en het

bijhorend feest te organiseren.

We willen U de foto's van blije kinderen

dan ook niet onthouden.

Geniet van de sfeerbeelden !

Jullie bijdrage is zeer

welkom. Voor

jongeren en

medewerkers doet

het deugd te ervaren

dat zij niet vergeten

worden. In hun

naam onze hartelijke

dank daarvoor!

Geert Stoop,

algemeen directeur

Kiosk vzw
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Internet : www.froidure.be

KBO 0409 655 348

RPR Brussel

Dit nummer wordt u gratis aangeboden.

Wij rekenen op uw vrijgevigheid om

onze actie te steunen.

Fiscaal attest voor giften vanaf €40.

Als lid van de Vereniging voor Ethiek in de

Fondsenwerving, en van Donorinfo, verzekeren

wij u transparante rekeningen en toegang tot

informatie.

"De Twee Gezusters" is een deelwerking van

Kiosk vzw, gelegen in 's Gravenwezel, en zorgt

voor de residentiële opvang en begeleiding

van minderjarigen. Er zijn twee leefgroepen

die elk opvang bieden aan 10 à 11 kinderen

(jongens en meisjes), in de leeftijd van 0 tot

18 jaar. Om kinderen uit eenzelfde gezin te

kunnen opvangen, zijn de leefgroepen

verticaal gestructureerd. Elke leefgroep

beschikt over een vast team van begeleiders.

Zij zorgen voor de dagelijkse opvang en zorg.

Samen met de contextbegeleider zorgen zij

voor de individuele begeleiding van elk kind

binnen zijn leefomgeving. De klemtoon in de

leefgroep ligt op een maximale betrokkenheid

van de ouders en de ruimere context bij de

opvang en begeleiding. Vanaf 16 jaar kan een

jongere overstappen of rechtstreeks instromen

in de kamertraining, waar de focus ligt op

zelfstandigheidstraining. Daarna kan de

jongere doorstromen naar autonoom wonen of

een re-integratie in zijn leefomgeving.

Project in de kijker

Wist je dat ... ?

Neem een kijkje op onze
nieuwe website !

Sinds 1 januari staat onze nieuwe

website online: www.froidure.be

U kan er alle praktische

informatie vinden over de

Federatie Froidure.

Ook al bent U trouwe lezer van de

Info Froidure, dan nog zal U op

de website toch nog veel

ontdekken over onze aangesloten

voorzieningen en diensten,

en over de projecten die we

ondersteunen. U leest er uiteraard

ook over de verschillende

manieren waarop U onze werking

kan ondersteunen.

Veel leesplezier!

Met een storting van 50€ kunnen we in de

Paasvakantie 4 dagen speelpleinwerking of

kampdeelname aanbieden aan één jongere.

Een klein gebaar voor veel geluk...

Gelukkig beschikken "De Twee

Gezusters" over een ruime tuin die

telkens aan de eigen leefgroep

verbonden is. Doorheen de recente

periode, waarbij leefgroep

overschrijdende activiteiten uit den

boze waren, is het nut van een

eigen tuin des te meer gebleken.

Kiosk vzw wil dan ook graag de

spelaccommodatie voor beide

leefgroepen uitbreiden door in

beide tuinen een aangepast

speeltuig te plaatsen. Ze hopen

daardoor de kinderen niet alleen

meer spelmogelijkheden te bieden

maar hen tevens een bijkomende

‘uitlaatklep’ aan te reiken in de

moeilijke situaties waarin ze

verkeren.

De Federatie Froidure heeft

besloten om de volledige

investering van 17.708€ te

subsidiëren.

Dank voor uw steun die dit mogelijk

maakt!
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