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Persbericht 

 
De Stichting voor Toekomstige Generaties  

schenkt 20 jaar aan archieven  
aan het Algemeen Rijksarchief in Namen 

op dinsdag 22 januari in Namen 
 

François Ost, Voorzitter van de Stichting voor Toekomstige Generaties,  
en Benoît Derenne, Directeur, 

 ondertekenen de schenkingsakte om 12 uur in het Rijksarchief in Namen 
 
Namen, 18 januari 2019 – De Stichting voor Toekomstige Generaties, een Belgische stichting 
van openbaar nut, wijdt zich al 20 jaar uitsluitend aan de transitie van onze maatschappij 
naar een duurzaam ontwikkelingsmodel. De Stichting is actief in de drie gewesten van ons 
land. Ze schenkt op 22 januari 2019 een fonds van 20 jaar archieven aan het Algemeen 
Rijksarchief in Namen. Als we alle documenten naast elkaar plaatsen, is dit archief 31 meter 
lang.  
 
Een vernieuwende aanpak 
 

 « Voor zover we weten is het de eerste keer dat een privéstichting 
haar archieven aan het Algemeen Rijksarchief schenkt », schrijven 
Marie-Laurence Dubois en Annette Hendrick, auteurs van de 
inventaris van dit fonds.  
 
In die inventaris lezen we verder: « Dit fonds is belangrijk omdat 
de Stichting zo uniek is. Het mag dan een jonge stichting zijn, in 20 
jaar heeft ze heel wat gerealiseerd. Ze werkt rond essentiële 
thema's zoals de evolutie van het milieu of de 
klimaatveranderingen. Ze denkt na over voeding of over manieren 
waarop we het democratische regime kunnen veranderen. Een 
voorbeeld is de G1000, een groot project rond burgerparticipatie 
dat in 2011-2012 plaatsvond in heel België. Voor en na dit project 
zagen ook veel andere initiatieven rond deliberatieve democratie 

het licht. Deze zijn het bestuderen waard, vooral nu zowat overal in Europa het populisme weer 
terrein wint ».  
 
Vanaf 22 januari 2019 is dit fonds toegankelijk, binnen de wettelijke termijnen, voor 
onderzoekers die daarvoor een gemotiveerde aanvraag doen bij de Stichting voor 
Toekomstige Generaties.  
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De inhoud van het archieffonds  
 

Het archieffonds van de Stichting werd samengesteld door 
directeur en stichter Benoît Derenne, in samenwerking met andere 
vaste medewerkers. Het bevat documenten over alle aspecten van 
het werk van de Stichting sedert haar oprichting. De evolutie van 
de statuten, de financieringsbronnen, het beheer en het bestuur, 
de  relaties met de media, de relaties met andere  stichtingen in 
België en in Europa. Het belangrijkste deel van het fonds gaat over 
de activiteiten van de Stichting, die regelmatig prijzen uitreikt, 
projectoproepen lanceert, burgerpanels organiseert, enz.  

 
Al 20 jaar lang ontvangt de Stichting kandidaturen voor de prijzen die ze uitreikt en krijgt ze 
vragen om financiële steun of methodologische begeleiding. Daardoor heeft ze heel wat 
projecten van dichtbij kunnen opvolgen. Projecten die gedragen worden door verenigingen, 
groepen, instellingen. Soms zijn deze projecten heel rationeel, soms « compleet waanzinnig ». 
Soms zijn ze heel kortstondig, soms werken ze goed en kunnen ze zich ontwikkelen. Deze 
dossiers verdienen alle aandacht, want ze weerspiegelen de verbeelding en de energie die in 
België leven. Ze geven ook een beeld van de synergieën die de Stichting wist te creëren. 
 
Het fonds bestrijkt heel België, maar telt een groter aantal Franstalige projecten. Het omvat 
tevens dossiers over de financiering van de Stichting. Hierdoor kunnen we een beeld vormen 
van de motivaties van de talrijke donateurs.  
De Stichting is uniek in België omwille van haar doelen en haar methodes, maar ze werkt 
samen met talrijke gelijkaardige stichtingen van over heel Europa. Ze steunt ook de creatie 
van nieuwe Belgische filantropische stichtingen die willen werken aan dezelfde 
maatschappelijke veranderingen. 
 
Waar zijn de archieven te vinden? 

 
De archieven van de Stichting voor Toekomstige Generaties 
zijn ondergebracht in het Rijksarchief in Namen, omdat de 
hoofdzetel van de Stichting in Namen gevestigd is.  
 
Archives de l'Etat  
Boulevard Cauchy, 41 
5000 Namen 
+32(0)81 65 41 98 
www.arch.be 
www.facebook.com/rijksarchief 
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Over de Stichting voor Toekomstige Generaties 
 
De Stichting voor Toekomstige Generaties werd opgericht in 1998 en is de Belgische stichting die zich 
uitsluitend toelegt op de transitie naar een duurzaam ontwikkelingsmodel, een van de grootste 
uitdagingen van de 21e eeuw. De Stichting voor Toekomstige Generaties is een pluralistische, 
onafhankelijke stichting van openbaar nut, telt 13 werknemers en actief is in heel België. Als platform 
voor transformatieve filantropie maakt ze het voor haar partners, investeerders en donateurs 
mogelijk om te investeren in de toekomstige generaties. De Stichting heeft ruime ervaring in het 
ondersteunen van initiatiefnemers van duurzame projecten in België en Europa. 
www.stg.be 
 
Beelden: 
https://www.dropbox.com/sh/iyrmnx87sfsemmo/AABfomfqdc1EvsfLMCKRSTAFa?dl=0 
  
 
Perscontact voor verdere informatie of voor aanvraag van interview: 
Cécile Purnode  
Stichting voor Toekomstige Generaties 
0479 52 69 11  
c.purnode@stg.be 
 
 
 


