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– Grondslagen – 

ankzij de technologische vooruitgang 

en de massaproductie- en 

massaconsumptiewijzen kon de 

levensstandaard van een deel van de 

wereldbevolking geleidelijk worden 

opgetrokken. Toch hebben de ontsporingen 

van deze evolutie tot wanverhoudingen 

geleid: 

› tussen de rijke en minder rijke landen 

evenals tussen de rijken en armen, 

› tussen mens en natuur, 

› tussen de huidige generatie en de 

toekomstige generaties. 

Deze wanverhoudingen weerspiegelen een 

crisis in de betrekkingen en de 

uitwisselingen tussen mensen en tussen de 

mens en zijn leefmilieu. Ze zijn tevens een 

afspiegeling van hoe moeilijk het voor onze 

maatschappij wel is om met de 

toekomstige generaties concreet rekening 

te houden. 

 

ns leefmilieu gaat erop achteruit: 

water-, bodem- en luchtvervuiling, 

verstoring van de ecosystemen, met 

uitsterven bedreigde dier- en plantsoorten, 

klimaatsveranderingen, enz. Dit alles heeft 

nefaste gevolgen voor onze planeet en zet 

het welzijn en de gezondheid van de mens 

op het spel. 

 

ngevolge deze dreiging zagen tal van 

verenigingen het levenslicht. Zij 

proberen op basis van gemeenschappelijke 

waarden om een wenselijke toekomst uit te 

stippelen en coherente acties en projecten 

uit te denken die inspelen op de dringende 

noodzaak van vandaag en die klaar zijn 

voor de uitdagingen van morgen. 

 

 

mundo b is opgericht door deze 

verenigingen om hun werking te 

verbeteren en te optimaliseren en 

zodoende beter rekening te houden met de 

aspecten van duurzame ontwikkeling in 

onze maatschappij en bij te dragen aan het 

globaal beheer van de milieu- en sociale 

problematiek. Concreet is mundo b een 

plek waar de verenigingen die dit charter 

hebben ondertekend, zich kunnen 

vestigen, over aangepaste infrastructuren 

kunnen beschikken en/of van een geheel 

van diensten kunnen gebruikmaken. 

 

– De verenigingen-leden – 

m beschouwd te worden als « lid van 

mundo b » maakt elke vereniging 

deel uit van de principes van de 

federale charter. Er is een onderscheid 

gemaakt tussen « hurende » leden en « 

sympathiserende » leden (vb : een vzw 

zonder betaald personeel) 

etgeen de verenigingen die lid zijn 

van mundo b bindt, is hun 

gemeenschappelijke zoektocht naar 

een visie op de samenleving met respect 

voor culturele, sociale en 

milieuvraagstukken, gebaseerd op de 

waarden van solidariteit, gerechtigheid, 

wederkerigheid en vriendschap. 

  

ovendien past het HDO in het kader 

van een lokale actie. De verenigingen-

leden verbinden zich er dan ook toe om –

op zijn minst voor een deel – activiteiten 

voor het Brusselse publiek uit te werken. 
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– Zeven missies – 

e verenigingen die aan het project van 

mundo b meewerken, hebben de 

handen in elkaar geslagen om een 

gemeenschappelijk project te 

verwezenlijken: de creatie en het collectief 

beheer van een werkinstrument. Ze 

hebben hierbij zeven belangrijke missies 

voor ogen: 

1. Zorgen voor infrastructuren die 

afgestemd zijn op de behoeften van de 

organisaties: moderne en functionele 

kantoren, vergader- en 

conferentiezalen, cafetaria, open 

ruimten... ; 

2. Zorgen voor diensten van hoge  

kwaliteit: onthaal, IT en telefonie, room 

management, reiniging en onderhoud 

van het gebouw,… ; 

3. Bevorderen van synergie en 

samenwerking tussen organisaties ; 

4. Zorgen voor een vernieuwd gebouw dat 

op een milieuvriendelijke manier 

beheerd wordt en verder bouwt op de 

voortdurende doelstellingen van de 

aangesloten verenigingen ; 

5. Bijdragen aan de zichtbaarheid en de 

toegankelijkheid van de verenigingen ;  

6. Ondersteuning van de opkomst en 

ontwikkeling van kleine verenigingen 

door middel van specifieke diensten en 

infrastructuur (met inbegrip van de 

Hive: gedeelde werkruimte) ; 

7. Een transparant en ethisch beheer van 

het gebouw en van de diensten, vooral 

in termen van financiën. 

 

 

– De 

verantwoordelijkheden van 

de leden van het charter 

(hurende leden en 

sympathiserende leden)– 

id worden van mundo b houdt de 

verbintenis in om zich bij het project 

en de hiervoor bepaalde missies aan te 

sluiten. De verenigingen die lid worden, 

behouden vrijheid met betrekking tot het 

onderwerp en de vormen van hun 

tussenkomst indien aansluiten bij het 

eerste hoofdstuk van de gids van goed 

beheer – eerste deel van mundo b 

(ethische criteria omtrent de huur – als 

bijlage)  

De hurende leden zich te vestigen in het 

huis en op een positieve manier deel te 

nemen aan het beheer en het werk van het 

HDO (deelname aan de statutaire 

instanties, de werkgroepen, meewerken 

aan de collectieve initiatieven, enz.). Deel 

uitmaken van het HDO als gewone 

consument van diensten zou immers 

indruisen tegen de geest van het project. 

Via dit Charter bevestigen de verenigingen 

hun wil om individueel en gezamenlijk, via 

burgerschap, uitwisseling en constructief 

samenleven, hun beste beentje voor te 

zetten om het leefmilieu, de natuur en de 

mens van vandaag en morgen te 

beschermen. 

 

 

Opgemaakt te Brussel op  

In tweevoud ondertekend 
 

 Ik onderteken deze overeenkomst als 

hurend lid. 
 

 Ik onderteken deze overeenkomst als 

sympathiserend lid. 
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