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Persbericht 
 

20 maart 2012 
 

Spaar CO2 met KBC. 
KBC plant een boom voor elke 

jongerenrekening 
 
 
Vanaf vandaag steunt de KBC jongerenwerking de Boom doet Leven-actie van ARGUS. Voor elke 
zicht- en spaarrekening geopend op naam van jongeren (0 tot 25 jaar) geeft KBC een euro aan het 
project. KBC - dat duurzaamheid hoog in het vaandel draagt -  levert zo een bijdrage aan het 
verminderen van de CO2-uitstoot.  
Jongeren vandaag stellen zich steeds meer vragen over ecologische thema’s. Door het project te 
ondersteunen, wil KBC de toekomst van het milieu ook voor de jongeren van nu veiligstellen. 
 
Hoe werkt het Spaar CO2 met KBC-project? 
Jongeren of hun (groot-)ouders hoeven bij het openen van de zicht- of spaarrekening niets speciaals te 
doen. KBC maakt automatisch het bedrag over aan het project Boom doet Leven. Op 
www.kbc.be/jongeren en Facebook KBC-Jongeren zal KBC regelmatig een stand van zaken meedelen. 
 
Wat is Boom doet Leven? 
Met dit project wil ’ARGUS, het milieupunt van KBC, de aanplanting van twee bossen ondersteunen: een 
bos op een groene zone in Vlaanderen en een aanplanting nabij enkele Congolese dorpen in het 
evenaarswoud. 
Twee euro steun betekent een boom in België en een boom in Congo. 
 
Voor dit project werkt ARGUS samen met twee organisaties: 
 
Met VBV (Vereniging voor Bos in Vlaanderen) realiseert ARGUS een aanplanting in Knesselare. Het wordt 
een bos van bijna zeven hectare, bestaande uit een gevarieerd bestand van inheemse boomsoorten.  
 
Het WWF beheert het project in Congo en realiseert daar de aanplanting van houtskoolbosjes die enkele 
dorpen van het noodzakelijke hout voor houtskool zullen voorzien. Ook ondersteunt ARGUS het herstel 
van het evenaarswoud in die regio. Het is het leefgebied van de bonobo, onze naaste verwant, die op die 
manier meer bescherming krijgt.  
 
De projecten zorgen ook voor de vermindering van CO2. De actie sluit dan ook aan bij de werking van 
ARGUSklimaatfonds. Dit fonds compenseert de uitstoot van het KBC-bedrijfswagenpark door te investeren 
in klimaatprojecten in derdewereldlanden.  
 
ARGUS werd opgericht op initiatief van KBC en wordt ondersteund door KBC en Cera. De missie van 
ARGUS is te informeren en inspireren voor een duurzame, milieuvriendelijke samenleving. Een van haar 
initiatieven is het ARGUSklimaatfonds dat investeert in projecten die bijdragen tot de vermindering van de 
CO2-uitstoot en tegelijk een meerwaarde hebben voor de lokale bevolking en op ecologisch vlak. Meer 
informatie: www.boomdoetleven.be en www.argusmilieu.be. 
 
Spaar CO2 met KBC is een eerste realisatie in het kader van KBC’s Climate Change Policy goedgekeurd 
op 22 december 2011. Meer informatie over andere inspanningen van KBC op het vlak van duurzaamheid: 
www.kbc.com/duurzaamondernemen. 
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