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Ons Charter van de Solidariteit
is gebaseerd op 5 rechten
1. Het recht op duurzame bestaansmiddelen,
2. Het recht op sociale basisvoorzieningen
3. Het recht op leven, vrede en veiligheid,
4. Volkenrechten en participatie van de burgers
aan het openbare leven,
5. Het recht op identiteit en diversiteit.
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Elke dag solidariteit telt.
Beste,
Midden in de balansen en resultaten van 2004 blijven we vooral aandacht hebben voor de gezichten achter de cijfers van de mensen met wie we concrete stappen zetten in de verbetering van hun levensomstandigheden. Enkele maanden geleden bezocht ik enkele partners in Mozambique en Zuid-Afrika. Het enthousiasme
van de lokale boerenorganisatie UNAC, waarmee we samenwerken in Mozambique, heeft me aangenaam verrast. Ze verstaan de kunst om met bescheiden middelen héél veel te realiseren. Ze
werken aan betere productiemethodes en scholen zich constant bij, ze hebben oog voor onderwijs
en voor de gezondheid van hun leden, én ze organiseren zich om samen sterker te staan. Zo besloten ze lid te worden van Via Campesina, een internationaal netwerk van boerenorganisaties.
De 40ste verjaardag van Oxfam-Solidariteit was een goede gelegenheid om de campagne voor
betere arbeidsomstandigheden (vooral voor vrouwen) in de sportkledingindustrie een extra duwtje
te geven. We voerden campagne in 27 landen waar multinationals lokale filialen hebben en uiteraard ook in België en Europa. De Olympische Spelen in Athene waren de aanleiding om te vragen
dat ook de Nationale Olympische Comité’s ons zouden helpen. Daarvoor werkten we binnen Oxfam
Internationaal samen met de Schone Kleren Campagne en met de vakbonden, verenigd in de
Global Unions. Mét resultaat: er worden serieuze stappen gezet door een aantal grote bedrijven én
er is een heel schuchtere goodwill bij de Olympische beweging. We organiseerden een seminarie
en debatten, met beleidsmensen zoals Mary Robinson, voormalig VN-commissaris van
Mensenrechten, en met mensen van het terrein. En we mochten méér dan 3.000 mensen welkom
heten op ons feest in Brussel.
Ik ben ook fier over:
het aantal bezoekers op onze website. Dat lag steevast boven de 16.300 per maand. We kregen meer persaandacht in 2004, dankzij een betere aanpak.
• de groeiende steun van steeds meer mensen. We ontvangen meer regelmatige bijdragen,
zodat we beter kunnen plannen en minder gebonden zijn aan overheidsbijdragen.
• de opening van het inleefatelier Bolivia. Daarmee beschikken we zoals gepland na de verhuizing naar Molenbeek in 2001 over drie nieuwe ateliers.
• onze tweedehandse activiteiten. Dankzij de samenwerking met bedrijven, zoals E5-mode, krijgen we kleding van een betere kwaliteit. De bookshops doen het heel goed en we zullen onze
informatica meer in ‘speciaalzaken’ aanbieden.

•

Ik wil jullie heel hartelijk bedanken, alle vaste en vrijwillige medewerk(st)ers in onze 32 centra,
iedereen die ons moreel en financieel een hart onder de riem steekt, en alle partnerorganisaties in
Zuid en Noord voor hun doorzetting en moed. Het is de steun van jullie allen die dit werk mogelijk
maakt en die ervoor zorgt dat elke dag mensen zich losmaken uit armoede en onrechtvaardigheid,
op weg naar een betere toekomst.
Stefaan Declercq
Algemeen secretaris
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40 jaar Oxfam in België
Het jaar 2004 had een bijzondere betekenis voor Oxfam in België: 40 jaar solidariteit
met het Zuiden, dat betekent ook evenveel jaren campagne voeren, lobbywerk en
fondsenwerving in het Noorden. Het betekent vooral 40 jaar ondersteuning van projecten van onze partners in het Noorden en het Zuiden.
De 40ste verjaardag werd gevierd met een feest op 24 april in de gebouwen van
Tour & Taxis in Brussel. Op het programma: een debat rond het thema arbeidsrechten, een live textiel ‘sweatshop’ onder leiding van modeontwerpster Sarah Corynen,
een creatief atelier logobusting en een fotoprojectie van Tineke D’haese: 10 jaar werking van Oxfam-Solidariteit in beeld gebracht. Na de feestelijke toespraken van onder
meer Mary Robinson, erevoorzitster van Oxfam Internationaal, volgde op het grote
podium een concert van de Ivoriaanse zangeres Dobet Gnahoré en van Julian Marley
& The Uprising.

Op het feestprogramma: een debat over arbeidsrechten, toespraken van ondermeer
Mary Robinson, muziek en animatie, een textiel ‘sweatshop’,...
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Recht op duurzame bestaansmiddelen
Steun aan katoenboeren in Afrika
In Centraal en West-Afrika leven zo’n 10 miljoen mensen van de katoenproductie. De katoenhandel zorgt voor meer dan de helft van de exportinkomsten in landen als Burkina Faso, Mali, Tsjaad en Benin. Sinds enkele jaren is de katoenprijs op
de wereldmarkt scherp gedaald, o.a. als gevolg van de oneerlijke handelspraktijken.
Brazilië diende een klacht in en de Wereld-handelsorganisatie (WTO) veroordeelde
de dumpingpraktijken van de Verenigde Staten. De Afrikaanse landen hebben het
probleem van de katoenhandel op de agenda van de WTO geplaatst. Ze vragen een
bijzondere behandeling en compensaties om de crisis het hoofd te kunnen bieden.

➜

Acties van Oxfam-Solidariteit in 2004: Sinds het begin van de crisis heeft Oxfam de
boerenorganisaties ondersteund. In het Noorden deed Oxfam aan lobbywerk om de
toepassing van de WTO-sancties te vragen en om te voorzien in een compensatiefonds. In het Zuiden hebben we ROPPA gesteund, een netwerk van boerenorganisaties en producenten in West-Afrika. Er werd gezocht naar structurele oplossingen
en een overleg met vertegenwoordigers van boeren uit tien Afrikaanse landen werd
georganiseerd in Cotonou. De slotverklaring en het actieplan werden voorgelegd aan
de politieke vertegenwoordigers van de regio’s en de internationale gemeenschap.
Info: www.roppa.info
Projectnr.: AFO/00002.

Verdeling per regio
Internationaal

2,1%
Noordwerking

14,6%
Oost en Zuid-Azië

9,8%
Maghreb en Nabije Oosten

16,2% (*)
Zuid-Amerika

2,7%
Zuidelijk Afrika

10,3%

Midden Amerika

Caraïben

17,8%

17,9% (*)

West-Afrika

7,2%

Midden Afrika

1,5%

(*) incl. 500.000 euro noodhulp Westelijke Sahara
(*) incl. 600.000 euro noodhulp Cuba, en 500.000 euro noodhulp Haïti.
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Steun aan volksorganisaties in Haïti
2004 moest één groot feest worden in Haïti, want op 1 januari herdachten de
inwoners de vrijheidsstrijd van de zwarte slaven tegen de Franse koloniale bezetter.
Tweehonderd jaar geleden versloeg een slavenleger de troepen van Napoleon. Maar
er was weinig reden tot vieren: de economie zat aan de grond, 3,8 van de 8,4 miljoen Haïtianen leden honger en de man van wie verwacht werd dat hij de problemen
zou oplossen, president Aristide, toonde zich als een volleerde dictator…

➜

Acties van Oxfam-Solidariteit in 2004: Oxfam gelooft in sterke volksorganisaties. Daarom steunen wij onze partnerorganisatie Recocarno, een netwerk van zeven boerencoöperaties die vooral koffie produceren. Het project
heeft tot doel de voedselvoorziening van de boerenfamilies te verzekeren. Via het netwerk kunnen boeren ervaringen uitwisselen, betere prijzen onderhandelen en zorgen voor een betere kwaliteit van de teelten zodat de
oogsten meer opbrengen. Ze beproeven nieuwe productiemethodes en schakelen over op duurzame, ecologische landbouw. Ze planten bijvoorbeeld bonen en fruitbomen tussen de koffiestruiken. Dat levert meerdere oogsten per jaar op die ze op de lokale markt kunnen verkopen. Hun inkomen is dus
beter verspreid over het hele jaar.
Projectnr.: CAR/AB002

Besteding volgens onze vijf basisrechten

Recht op duurzame
bestaansmiddelen

53,5%

Recht op leven, vrede en veiligheid

22,8%

Volkenrechten
en participatie van de burgers

13,3%

Recht op sociale basisvoorzieningen

8,6%

Recht op identiteit en diversiteit

1,9%
0
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Zelfredzaamheid voor vrouwen in Kivu
Als gevolg van de explosie van de coltanprijs op de wereldmarkt stroomden internationale bedrijven de Kivu-regio (D.R. Congo) binnen. De plattelandsbevolking, die door oorlog en roofpartijen de grootste moeite had om van het
land te leven, trok naar de mijnen. Het aantal boeren verminderde drastisch, terwijl de armoede van de bevolking in de mijngebieden toenam.

➜

Acties van Oxfam-Solidariteit in 2004: APIDE, een partnerorganisatie van
Oxfam-Solidariteit, spant zich in voor duurzame ontwikkeling. In de Kivu-regio
doen de vrouwen zwaar werk in de mijnen, en er zijn geen gezondheidsvoorzieningen of andere vormen van bescherming. APIDE wil de zelfredzaamheid
van de vrouwen stimuleren via de landbouwproductie, veeteelt en kleine handelszaken. De ‘Mamans Twangaises’ worden met tijdelijke financiering geholpen bij de commercialisering van hun producten en bij het verdedigen van
hun belangen. Dat biedt hoop op een betere toekomst en maakt een einde
aan de lethargie waarin mensen van dag tot dag leven.
Projectnr.: RDC/RW040.

Volkenrechten en participatie van de
burgers Oxfam-projecten in de
Westelijke Sahara

➜

Samen met de Croissant Rouge
Sahraoui steunt Oxfam-Solidariteit
een tuinbouwproject van de Westelijke
Sahara. Nabij een van de weinige
waterputten in de regio van Tifariti werden 2 ha woestijnland omgezet in
vruchtbare tuinbouwgrond. Helaas
werden twee oogsten vernietigd door
een sprinkhanenplaag in Noord-West
Afrika. Een ander project, samen met
de Nationale Unie van Sahrawi-vrouwen, wil een grotere deelname van de vrouwen aan het politiek, economisch
en sociaal leven realiseren.
Projectnr.: SAH/00020
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Recht op identiteit en diversiteit
De Vrouwenunie in Vietnam
De werkloosheid op het Vietnamese platteland blijft stijgen, vooral nu de vrije markteconomie ingang vindt en de boeren moeten concurreren met geïmporteerde waren. Velen
trekken naar de stad. De Vrouwenunie in de provincie Ha Tinh wil werk in eigen streek promoten, vooral voor de armste lagen van de bevolking. Zij biedt vorming en begeleiding bij
het opzetten van kleine industrie op basis van plaatselijke producten
.
Acties van Oxfam-Solidariteit in 2004: Het vormingsnetwerk organiseerde 30 opleidingen om de kwaliteit van het betaald werk te verbeteren. Nieuwe pilootprojecten werden opgestart in 15 dorpen: wintergewassen telen, vissausproductie, het verwerken
van zeevruchten, borduurwerk, olieplantages en –productie.
Projectnr.: VIE/AB096

Palestina, ecologie en autonomie
In 2000 is Oxfam samen met de Unie van Landbouwcomite’s (UAWC) gestart
met een vormingsproject voor Palestijnse vrouwen uit de olijfdorpen. om de voedselzekerheid op lokaal vlak te vergroten. Ondanks kolonisatie en onteigening slaagt de
UAWC erin de kleinschalige landbouw in stand te houden en de productie te verhogen. De vrouwen verwerven meer autonomie, financiële onafhankelijkheid en verantwoordelijkheid. Zo kunnen zij ook participeren in de sociale en politieke besluitvorming in hun dorp.

➜
8

Acties van Oxfam-Solidariteit in 2004: Het door Oxfam gesteunde project ‘Produceren
en verbeteren van lokale groenten en zaden’ in het zuidelijk district Hebron biedt toegang tot kwaliteitsvolle voeding en verhoogt het inkomen van de lokale bevolking
omdat ze een deel van de oogst kan verkopen. De deelnemers krijgen een opleiding
en ontvangen de nodige materialen. Zo
kunnen zij het project autonoom verder
zetten. De ecologische teelt zorgt voor
een grotere en betere zaadproductie. Elk
jaar worden tien dorpen geselecteerd
waar lokale boeren en vrouwencomités
deelnemen en nieuwe lokale groentevariëteiten verbouwen.
Projectnr.: PAL/AB098
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Fair Play? Fair Pay!
In augustus 2004 vonden in Athene de Olympische spelen plaats. Vanaf begin
maart vroeg de Olympische Campagne aandacht voor die andere kampioenen, de
arbeidsters in de sportkledingateliers. Samen met organisaties zoals OxfamWereldwinkels, de Schone Kleren Campagne en de vakbonden heeft OxfamSolidariteit via diverse acties (een fakkelloop, een petitie,…) aandacht gevraagd voor
de arbeidsters in China, Indonesië en El Salvador die voor een schamel loon schoenen en kleren stikken in ongezonde werkomstandigheden, vaak gedwongen tot
onbetaalde overuren en zonder enige bescherming.

Bookshop, informatica en… speelgoed
Het bruist van de ideeën in de tweedehandswinkels van Oxfam-Solidariteit.
In Molenbeek werd een nieuwe supermarkt van kleding, kantoormeubilair en informatica geopend. Gent kreeg een winkel voor tweedehandse boeken. In Elsene werd
naast de Bookshop een informaticawinkel geopend. In december werd in Gent een
inzameling van speelgoed georganiseerd. En de opbrengst van de verkoop in al deze
winkels komt ten goede aan onze activiteiten in Noord en Zuid. Bovendien worden in
de tweedehandssector mensen tewerkgesteld die door de mazen van het sociale
vangnet zijn gevallen.

(*) Toelichting bij de resultaten van de tweedehandse sector (zie pag. 15)
Het netto-resultaat van de Tweedehandse sector dat bijdraagt tot de eigen middelen van Oxfam-Solidariteit is gevoelig gedaald t.o.v. vorig jaar.
Deze daling is vooral toe te schrijven aan de dalende inkomsten uit tweedehands textiel, vanwege een zeer slechte conjunctuur, met overaanbod en een stijgende afvalfractie en lage verkoopprijzen. Bovendien mag een deel van de loonkost beschouwd worden als een subsidie voor
socio-professionele integratie van – overwegend laag gekwalificeerd – personeel in deze sector.
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Basta en jongerenkranten

➜

Na de start van het nieuwe schooljaar hebben de
inleefateliers van De wereld om de hoek op hun beurt
de deuren opengezet. Jongeren, scholen en volwassenen konden op 2 oktober een kijkje komen nemen
in de ateliers Bolivia, Zuid-Afrika en Mondiapolis. Wat
hebben jongeren met de problematiek van het
Zuiden te maken? Hoe kunnen wij die problemen
helpen oplossen? Dat wordt snel duidelijk wanneer
leerlingen met hun school een atelier bezoeken.
Deelnemers hebben ook exclusief toegang tot de
speciale website, Basta. Daar is nog meer achtergrondinformatie te vinden naast tips, nuttige adressen en leuke activiteiten. Bij elk atelier hoort een jongerenkrant, Wiphala, Yebo en Mondiapolis. In de
krant vertellen jongeren uit het Zuiden over hun leven
en hun dromen.

Solidariteitsobligaties
De uitschrijving van de Solidariteitsobligaties moet ons toestaan de nodige
investeringen in gebouwen te realiseren zonder lening van de banken. In 2004 haalden we
met 41.000 euro ons plafond van 500.000 euro
van de tweede fase. De Raad van Bestuur opende in september een derde fase (zelfde plafond en
rentecijfer van 3% voor de obligaties met intrest).
We haalden een nieuwe som van 131.000 euro
op. Het totaal voor 2004: 172.000 euro. En
het goede nieuws? De Oxfam-medewerkers beschikken nu over een verzorgde binnenplaats mét groen in
Molenbeek.

10
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Nieuws en acties
•
•
•
•
•
•
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16 tot 21 januari: een Oxfamdelegatie neemt deel aan het Wereld Sociaal
Forum in Mumbai (India)
20 maart: internationale anti-oorlogsdag en betoging in Brussel
27 maart: startschot van de eerste alternatieve Olympische fakkeltocht
en van de Olympische Campagne Fair Play? Fair Pay!
23 april: internationaal seminarie van Oxfam-Solidariteit: ‘Investeringen,
ontwikkeling en sociale rechten’ met partners uit Noord en Zuid
24 april: Oxfam viert haar veertigste verjaardag! Seminarie over arbeidsrechten
en de publicatie van het oxfamcahier Arbeid
5 juni: demonstratie van ngo’s en het gemeenschappelijk vakbondsfront tegen
de Bolkesteinrichtlijn en de verdere liberalisering van de Handel in Diensten
(GATS)
begin juli: zomeruniversiteit over ontwikkelingseducatie en de relatie met de
media in Oostende, met diverse workshops en deelnemers uit Noord en Zuid
22 juli: One Day for another World tijdens de Gentse Feesten, met debatten,
straatanimatie en een verrassingsconcert
14 tot 17 oktober: een Oxfam-delegatie neemt deel aan het Europees Sociaal
Forum in Londen, o.a. met een workshop over GATS
18 oktober: waterhearing in het federaal parlement. Oxfam ijvert mee voor het
indienen van de resolutie ‘water voor iedereen’
19 november: colloquium ‘Vrede voor het Sahrawi-volk’ over de Westelijke
Sahara in het federaal parlement
11 december: Vredesconferentie met discussies en actie-ideeën rond
het bevorderen van de menselijke veiligheid. Oxfam-Solidariteit publiceert
het oxfamcahier Menselijke veiligheid

Tijdschrift

Globo

-in
-in
-in
-in

maart: ‘De andere olympische kampioenen’
juni: ‘Als de nood het hoogst is...’
september: ‘Kennis van zaken’
december: ‘Leven van landbouw’
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De financiële balans

Actief
VASTLIGGEND
Geïmmobiliseerde productie
Gronden en gebouwen
Meubilair en rollend materieel
Aandeel in Alterfin
Vorderingen en waarborgen
Totaal vastliggend
VLOTTENDE ACTIVA
Voorraden
Vorderingen
Geldbeleggingen
• Portefeuille
• Termijnrekeningen en beleggingen
Beschikbare middelen
Regularisatierekeningen
Overlopende rekeningen
• Specifieke rekeningen
• Te ontvangen subsidies
• Reserves specifieke rekeningen indebet
• Overdrachten AP2004
Totaal vlottende activa
TOTAAL ACTIEF

2003

2004

110.257
2 448.445
294.888
2 853.590
25.500
84.249
2.963.339

657.483
2 517.918
293.416
3 468.817
25.859
111.132
3.605.808

Pm
1.403.508

Pm
1.007.679

650.265
740.284
1.826.598
805.920
5.426.575

584.831
910.566
1.204.291
525.011
4.232.379

2.414.583
0
25.326
257.017
2.696.926
8.123.500

1.896.680
0
6
51.447
1.948.134
6.180.512

11.086.839

9.786.320

Autofinanciering = vastgelegde activa/(totaal passief – overgangsrekening)
Vlottende activa/schulden (-overgangsrekeningen)
Patrimonium/vastgelegde activa

53,3%
2004

115,6%
115,8%

57,5%
2003

152,2%
162,8%
0
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Passief

2003

2004

3.834.414
710.942
4.545.356

3.425.450
1.159.416
4.584.865

Waarborgen
Over te dragen saldo 2004
Provisie
Totaal Patrimonium

3.425.450
1.159.416
39.509
138.820
4.723.686
100.000
4.823.686

2.967.477
969.654
- 647.734
138.820
4.075.952
100.000
4.175.952

SCHULDEN OP LANGE TERMIJN
Obligatielening B
Hypothecaire kredieten
Financiering voertuigen
Totaal schulden op lange termijn

848.996
697.605
157.631
1.704.233

996.518
654.772
153.313
1.804.602

131.795
570.947
384.276
474.046
227.201
1.788.264
2.696.926

108.903
781.028
429.305
448.278
70.639
1.838.153
1.948.134

64.019
9.712
73.731
4.558.921

17.362
2.118
19.481
3.805.767

11.086.839

9.786.320

PATRIMONIUM
Eigen vermogen
• Projecten Reserve
• Sociale Reserve
Saldo 2004
• Projecten Reserve
• Sociale Reserve

SCHULDEN OP KORTE TERMIJN
Schulden op lange termijn dit jaar vervallend
Diverse schulden
Obligatielening A
Schulden inzake belastingen, lonen en sociale lasten
Regularisatierekeningen
Overlopende rekeningen projecten
Terug te betalen aan DGIS
Financiële schulden algemene rekeningen
Totaal schulden op korte termijn
TOTAAL PASSIVA

Eigen fondsen 2004
Inkomsten
Zuidacties
33,7%
Inkomsten van andere
Oxfams voor Zuidacties
16,5%

Opbrengst
tweedehandse
activiteiten
16,2%

Opbrengst fondsenwerving
33,6%
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Het financieel rapport
Uitgaven

2003

2004

229.874
81.012
23.645
125.217

200203
85410
24106
90687

10.332.006
619.367
102.269
1.348.197
518.281
7.743.893

8.896.630
633.962
104.119
1.325.885
316.303
6.516.361

NOORDACTIE
Personeel
Leveringen en diensten
Uitbatingskosten
Medefinanciering

1.383.039
263.784
91.284
194.649
833.322

1.401.147
323.758
93.131
293.187
691.071

FONDSENWERVING
Personeel
Leveringen en diensten
Uitbatingskosten
Afschrijvingen

382.995
85.063
12.421
167.417
118.095

369.373
99.672
12.721
121.091
135.888

TWEEDEHANDS
Personeel
Uitbatingskosten
Afschrijvingen
Verlies op vorderingen

4.375.727
2.143.952
1.910.383
167.699
153.693

4.410.622
2.636.876
1.563.704
140.574
69.468

BEHEER
Personeel
Leveringen en diensten
Uitbatingskosten
Afschrijvingen
Medefinanciering

1.287.793
546.415
141.502
129.761
172.930
297.185

1.268.253
596.476
144.495
84.789
166.436
276.058

17.991.435

16.546.228

ALGEMEEN SECRETARIAAT
Personeel
Leveringen en diensten
Uitbatingskosten
ZUIDACTIE
Personeel
Leveringen en diensten
Uitbatingskosten
Uitbatingskosten van andere Oxfam’s
Medefinanciering

TOTAAL UITGAVEN

Zuidacties

53,8%

Uitgaven 2004
8,5%

Noordacties

Totaal productieve
kosten (tweedehands
& fondsenwerking)

28,5%

Kosten voor
algemeen beheer
(Algem.secr. & beheer)

8,9%
0
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Ontvangsten

2003

2004

ALGEMEEN SECRETARIAAT
Subsidies voor personeel
Andere inkomsten
Administratieve kosten

268.014
0
268.014
0

3.632
0
3.632
0

ZUIDACTIE
Subsidies voor personeel
Administratieve inkomsten
Uitbatingsinkomsten
Inkomsten van andere Oxfams
Medefinanciering

10.115.521
71.543
524.368
808.992
749.871
7.960.748

8.214.571
62.914
409.844
956.056
468.022
6.317.734

NOORDACTIE
Subsidies voor personeel
Administratieve inkomsten
Uitbatingsinkomsten
Medefinanciering

1.052.376
76.238
56.907
128.219
791.012

916.145
37.644
51.730
86.109
740.663

FONDSENWERVING
Subsidies voor personeel
Administratieve inkomsten
Uitbatingsinkomsten

929.687
5.033
0
924.653

950.651
5.082
0
945.569

TWEEDEHANDS (*)
Subsidies voor personeel
Administratieve inkomsten
Uitbatingsinkomsten

4.869.267
953.469
0
3.915.797

4.724.102
1.398.710
0
3.325.392

BEHEER
Subsidies voor personeel
Administratieve inkomsten
Uitbatingsinkomsten
Andere
Medefinanciering

953.298
192.961
80.010
400.468

959.990
167.658
101.169
395.472

279.859

295.690

18.188.163

15.769.091

TOTAAL INKOMSTEN

2004

Fondsenwerving

2003

382.995 €

Kosten

369.373 €
929.687 €

Opbrengsten

950.651 €
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Uw recht op informatie,
verantwoording en doorzichtigheid

Zoals: • een overzicht van de exploitatierekening volgens kostensoort • een toelichting over wat de organisatie onder een gebruikte kosten verstaat en meer in het bijzonder voor fondsenwerving • het controleverslag van de bedrijfsrevisor • de begroting • de afschrijvingstabel • de loonspanning (verhouding tussen laagste en hoogste brutoloon).
Deze documenten zijn opvraagbaar via een eenvoudig telefonisch, elektronisch of schriftelijk verzoek en kunnen geraadpleegd worden op de
zetel van Oxfam-Solidariteit.

www.vef-aerf.be

Maak het verschil!
Uw morele en financiële steun is
de motor van onze activiteiten
in Zuid en Noord.
Uw giften zijn altijd welkom!

000-0000028-28
mededeling : 4110
Oxfam-Solidariteit

Vierwindenstraat 60
1080 Brussel - België
tel: +32 (0)2 501 67 00
fax: +32 (0)2 511 89 19
e-mail: oxfamsol@oxfamsol.be
web: www.oxfamsol.be

v.u.: Stefaan Declercq - Vierwindenstraat 60 - 1080 Brussel • Foto's: Tineke D'haese; Eric de Mildt • Opmaak: José Mangano • Redactie: Chantal Nijssen

Oxfam-Solidariteit is een actief lid van de Vereniging voor Ethiek in
de Fondsenwerving (VEF) en onderschrijft de deontologische code van de
VEF, waarin een informatierecht is opgenomen. Schenkers, medewerkers en
personeelsleden worden automatisch op de hoogte gebracht van wat met de
verworven fondsen gedaan werd. Dit jaarverslag beantwoordt hieraan.
Daarenboven heeft u ook het recht om bijkomende gegevens op te vragen.

