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Een première in België: Electrabel en GDF SUEZ
Rassembleurs d’Energies investeren in het
project LivingStones voor de energie-efficiënte
ombouw en renovatie van een gebouw naar
sociale woningen na een projectoproep van de
Koning Boudewijnstichting
Op 17 juni 2014 ondertekenden de Groep GDF SUEZ en Electrabel via
het fonds Rassembleurs d’Energies langs de ene kant en
LivingStones, een coöperatieve vennootschap aan de andere kant,
een akkoord voor de investering van 250 000 €. Met deze financiering
zal LivingStones een oud Brussels kantoorgebouw transformeren in
twaalf energie-efficiënte sociale woningen.
Dit project werd geselecteerd door de
een eerste projectoproep en vult een
Koning Boudewijnstichting om de strijd
gaan:
studies,
ondersteunen
belangenbehartiging…

Koning Boudewijnstichting na
serie initiatieven aan van de
tegen energiearmoede aan te
van
projecten,
politieke

Dit sociaal investeringsproject, een primeur in België, maakt deel uit
van de actieplannen tegen energiearmoede van GDF SUEZ en
Electrabel.
Via dit initiatief bevestigt Electrabel haar wil om een lokale speler te
zijn, die dichtbij de mensen staat en die haar maatschappelijke
verantwoordelijkheid volledig opneemt.
Het project van LivingStones werd geselecteerd omwille van zijn
innovatief karakter: zijn energie-efficiëntie, het aantal mensen dat
hiermee geholpen zal worden en de creatie van werkgelegenheid voor
laaggeschoolden.
De Groep GDF SUEZ (Electrabel en GDF SUEZ Rassembleurs
d’Energies) zal via de Koning Boudewijnstichting een nieuwe
projectoproep lanceren in 2015 in de andere regio’s van het land.
Het project beantwoordt ook aan de doelstellingen van Livingstones:
het bouwen van energie-efficiënte sociale woningen. De indeling van
het gebouw leent zich goed om het merendeel van de appartementen
aan te passen aan de noden van personen met een beperkte
mobiliteit.
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“Via GDF SUEZ Rassembleurs d’Energies, engageert GDF SUEZ zich
om bij te dragen aan de toegang tot energie voor iedereen en aan
de vermindering van energiearmoede in de wereld. Dit gebeurt via 3
complementaire pijlers: investeringen via het solidair fonds van
Rassembleurs d’Energie waarin ook de werknemers van de Groep
kunnen investeren, giften via de Stichting GDF SUEZ en de
mecenaatcompetenties via de vzw’s van de medewerkers Energie
Assistance en Codegaz. LivingStones is de 6e investering van GDF
SUEZ Rassembleurs d’Energies voor steun aan sociale ondernemers
die innoverende oplossingen aanbieden aan de meest kwetsbaren
onder ons.”

Electrabel
“Deze investering geeft ons de kans om één van de belangrijkste
oorzaken van energiearmoede aan te pakken, namelijk de lage
energie-efficiëntie van woningen. Dit initiatief is een aanvulling van
ons actieplan ten behoeve van onze klanten in energiearmoede, of
16% van onze klanten.”
https://www.electrabel.com/nl/corporate/bedrijfsnieuws/dossiers/energiearmoede

LivingStones
“Naast onze unieke samenwerking met sociale verhuurkantoren die
mee onze oorsprong hebben bepaald, kunnen we stellen dat de
projectoproep ons de mogelijkheid heeft gegeven om het potentieel
dat dit gebouw heeft, te gebruiken, en zich te lanceren in een
project met een laag tot zeer laag energieverbruik.
Dit project vergt investeringen en een engagement op middellange
termijn om op termijn een succes te kunnen boeken. Electrabel en
GDF SUEZ Rassembleurs d’Energie hebben dit goed begrepen.”
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