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“Microkredieten voor het zuiden” 
Oxfam Fairtrade en ‘KBC steunt BRS’ organiseren een BRS-lunch tijdens de week 

van de fairtrade van 29 september tot 9 oktober.  
 
Tijdens deze week vraagt Oxfam Fairtrade aandacht voor eerlijke handel en voor de 
microfinancieringsprojecten van BRS – de vroegere Belgische Raiffeisenstichting. Daarom 
organiseert Oxfam Fairtrade samen met de KBC personeelskring ‘KBC steunt BRS’ op 30 
september een grote BRS-lunch met fairtradeproducten in alle KBC hoofdkantoren.  
 
Oxfam Fairtrade trakteert 
KBC-personeelsleden die op donderdag 30 september  tijdens de middagpauze voor het BRS-menu 
kiezen, doen automatisch mee aan een tombola en kunnen zo een Oxfam Fairtradeverrassingsmand vol 
lekkere producten winnen; ideaal om zichzelf en hun collega’s mee te trakteren.  
Bovendien krijgen ze van Oxfam Fairtrade een gratis kopje koffie en een chocolaatje. De koffiebonen 
komen uit o.a. Honduras, waar BRS samenwerkt met Pilarh, een lokale microfinancieringsinstelling die aan 
boeren microkredieten verstrekt en hen ondersteunt met bedrijfsdiensten. 
 
Danny De Raymaeker, COO KBC Groep – lid directiecomité en peter van de personeelskring ‘KBC steunt 
BRS’: "Dat microfinanciering en eerlijke handel elkaar vinden is eigenlijk niet meer dan logisch. Het is 
sowieso positief om mensen even stil te laten staan bij de niet onbelangrijke wisselwerking tussen 
bankieren – via o.a. microkredieten en -verzekeringen in het geval van BRS – en eerlijke voedselproductie 
en -handel. En waarom dan niet tijdens de middag op het werk? Je combineert zo het aangename met het 
nuttige én het ethische. KBC hoopt door het o.a. gratis ter beschikking stellen van zijn infrastructuur, dat 
deze inspirerende samenwerking met Oxfam Fairtrade ook andere bedrijven de stap doet zetten naar dit 
soort acties." 
 
Een stapje verder op de weg naar eerlijke handel 
De bedrijfsrestaurants van KBC houden het echter niet bij deze ene keer en engageren zich om voortaan te 
koken met fairtraderijst. In nauwe samenwerking met Oxfam Faitrade test KBC ook een viertal andere 
Oxfam Fairtradeproducten uit, voor gebruik in al de automaten in haar vestigingen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BRS steunt spaar-, krediet- en verzekeringsorganisaties in Afrika en Latijns-Amerika met donaties, advies 
en opleiding. Zie ook  www.brs-vzw.be.  
 
Oxfam Fairtrade is hét merk voor voedingsproducten van eerlijke handel in België. Dankzij eerlijke handel 
hebben achtergestelde producenten in het Zuiden een menswaardig inkomen en investeren ze in de 
ontwikkeling van hun gemeenschap. Neem een kijkje op www.oxfamfairtrade.be.  
 
Meer weten?  
Jenneke Van Cromphaut van Oxfam Fairtrade: jenneke.vancromphaut@oft.be, tel. +32(0)491 34 82 57 
Viviane Huybrecht van KBC Persdienst: pressofficekbc@kbc.be, tel. +32(2)2 429 85 45  
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