
Een hart 
voor 
kinderen
Overdag zorgt Jan Ringoet als Safety Project Manager 

voor het welzijn van medewerkers bij ENGIE Fabricom.  

Na de uren is hij al even zorgzaam: samen met zijn vrouw 

is hij vrijwilliger voor kwetsbare gezinnen bij vzw Domo 

in Antwerpen. “Ik durf te zeggen dat we levensbepalend 

zijn voor die gezinnen. Onze steun kan voorkomen dat 

het gezin uiteen valt en kinderen geplaatst moeten 

worden.” 

GEZINNEN LATEN OPENBLOEIEN

Het werk van vzw Domo is ontzettend belangrijk. “De samenleving 
is veranderd. Vroeger konden mensen terecht bij een buur voor 
een babbeltje of wat hulp. Een gezin dat vandaag in moeilijkheden 
komt, raakt vaak in een sociaal isolement. Iemand die wekelijks 
die gastjes eens mee naar buiten neemt, maakt een enorm verschil. 
Want door het geluk van de kinderen kan een heel gezin 
openbloeien. Daar doen we ’t voor.”

HULP AAN HUIS

Ook Jan ondersteunt zo’n gezin. “Ik help al jaren een alleenstaande 
papa met een zoontje. Toen ik bij hem begon, zag het ernaar uit dat 
zijn kind geplaatst zou worden. Ik heb hem gesteund, eenvoudige 
dingen geleerd zoals fruitpap maken, zijn kindje wassen … Tot op 
vandaag zorgt hij nog altijd zelf voor zijn zoon. Soms heeft hij me 
weken niet nodig, soms elke dag. Hoe zwaar soms ook, de glimlach 
van dat kind maakt alles goed.” 

OP UITSTAP

“De steun van ENGIE is zeer welkom. We financieren er onze 
werking mee en uitstapjes voor de kinderen. We kunnen elke euro 
goed gebruiken. De – beperkte – subsidies zijn dezelfde gebleven 
terwijl het aantal gezinnen op de wachtlijst stijgt. Dus als er nog 
collega’s goesting zouden hebben … kom eens af!”

www.domovlaanderen.be

Collega-
helden 
gezocht!
Power Heroes kunnen we bij 

ENGIE op meerdere hart-

verwarmende projecten inzetten. 

Vrijwilligers zijn welkom bij 

onder meer:

• TADA (ToekomstAtelierdel’Avenir):  
4 zaterdagvoormiddagen geven 40 
vrijwilligers energieles aan 
kinderen in Sint-Joost-ten-Node 
(https://tadabrussels.be).

• ENERGY ASSISTANCE:  
150 vrijwilligers trekken naar 
Afrika, Azië … om te werken bij 
lokale projecten rond water en 
elektriciteit (www.energy-
assistance.org).

• BE.FACE: 25 vrijwilligers treden op 
als mentor om de kansen van 
jongeren op de arbeidsmarkt te 
vergroten (www.beface.be). 

• CAP 48: 35 vrijwilligers helpen in 
oktober bij N-Allo in Gosselies bij 
de ophaling van giften (www.
cap48.be). 

• BELGISCH PARALYMPISCH COMITÉ: 
enkele vrijwilligers helpen bij de 
praktische organisatie van 
evenementen voor sporters met 
een handicap.

• KANKERFONDS: in februari doen 
we een oproep voor nieuwe 
vrijwilligers om onze bestaande 
teams te versterken.

Iets voor jou? Stuur dan een mailtje 
naar csrbelgium@engie.com!
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