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Wie we zijn
Op de Spiegel vzw is een privé-initiatief met roots in Kasterlee. De vzw is opgericht op 7 maart 2019.
Maar liefst 23 stichtende leden werken samen om erkende vluchtelingen in heel Vlaanderen een kans te
geven op een zelfstandiger bestaan.

Wat we doen
Erkende vluchtingen worden door een gebrek aan financiële middelen vaak afgeremd op hun weg naar
zelfstandigheid. De praktijk wijst uit dat een kleine en tijdelijke financiële bijdrage een oplossing kan zijn.
Op de Spiegel vzw biedt middelen aan om de arbeidskansen van vluchtelingen te bevorderen. Zo werden
in het verleden al kleinere sommen ter beschikking gesteld voor de aankoop van een bril of een
tweedehandswagen.

In wederzijds vertrouwen
De naam ‘Op de Spiegel’ is afkomstig van een oud-Kempisch gebruik waarbij mensen hun schulden aan
de spiegel ‘met de vinger in de damp’ toevertrouwden. De vzw heeft als doel om in wederzijds
vertrouwen een klein bedrag ter beschikking te stellen, dat na verloop van tijd weer terug kan worden
gestort. Op die manier kunnen giften van leden steeds opnieuw gebruikt worden voor verschillende
projecten.

Wijze van funding
Iedereen kan, in welke vorm dan ook, een steentje bijdragen. Op de Spiegel vzw vraagt geen lidgeld. De
financiële middelen die via giften van organisaties of van sympathisanten verzameld worden, dragen
keer op keer bij aan een beloftevolle toekomst voor erkende vluchtelingen.
De eerste werkingsmiddelen zijn bijeengebracht door stichtende leden, sympathisanten en enkele
organisaties waaronder de Solidariteitsraad van de gemeente Kasterlee. In het totaal voor een bedrag
van € 9.445. Bijna zes procent van dit bedrag is aan kosten in verband met oprichting en publiciteit
besteed. Per 15 november 2019 is een bedrag van € 8.953 aan financiële bijdrage verleend, waarvan
inmiddels € 1.877 is teruggestort.
Op 20 juni heeft Op de Spiegel vzw zich voor het eerst extern gepresenteerd. Inmiddels heeft dat geleid
tot diverse aanvragen, waarvoor de huidige middelen niet toereikend zijn. Om deze en nieuwe
aanvragers te helpen, zijn dus extra gelden nodig.

