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150 MIVB-vrijwilligers zetten zich deze winter in voor
de “Thermos”-actie
Vandaag, maandag 21 oktober, officialiseerden Brieuc de Meeûs, CEO van de MIVB, en Daniel Halconruy,
voorzitter van de vzw “Thermos” met een pennentrek hun jarenlange samenwerking. Deze winter zullen 150
MIVB-medewerkers liefst 1.600 maaltijden uitdelen aan de daklozen in het Centraal Station.
Alles begon in december 1987. Bij het zien van het lot van de daklozen in de hal van het station, beslisten scouts
om hen koffie en broodjes te brengen. Zeer snel werd duidelijk dat ze alleen de nood niet konden lenigen en
daarom lanceerden ze een oproep voor vrijwilligers in de media. Zo werden verschillende ploegen samengesteld
en zag de actie “Thermos” het daglicht.
Daniel Halconruy was er al van in het prille begin bij als stichtend lid van de vzw « Thermos » en destijds ook als
personeelslid van de MIVB. Hij slaagde er snel in andere collega’s te overtuigen zich eveneens als vrijwilliger in te
zetten. Vandaag blijkt de actie jammer genoeg nog altijd broodnodig. Jaarlijks zetten een veertigtal MIVBmedewerkers, onder wie tien chauffeurs, hun schouders onder de actie “Thermos”. Tijdens de winter 2011-2012
stelde de MIVB 71 bussen ter beschikking om alles samen 1.808 km af te leggen, waardoor de maaltijden konden
worden uitgedeeld in het Centraal en het Noordstation en het vervoer van 2.061 daklozen naar opvangcentra in
langere koudeperiodes.
Wie verbaasd is over deze solidariteit, vergeet dat maatschappelijke verantwoordelijkheid de MIVB na aan het hart
ligt. «Ook al bestaat de hoofdtaak van de MIVB eruit mensen te vervoeren, is het ook haar maatschappelijke
verantwoordelijkheid zich in te zetten voor een solidaire en verantwoordelijke mobiliteit binnen het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest”, preciseert Brieuc de Meeûs, CEO van de MIVB.
Daarom wensten de MIVB en de vzw «Thermos» dit jaar hun jarenlange samenwerking officieel te maken met de
ondertekening van een partnership. Dit start vandaag, maandag 21 oktober, voor een duurtijd van een jaar. Nadien
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zal de overeenkomst stilzwijgend worden verlengd.
Met de ondertekening van de conventie, verbindt de MIVB er zich toe:
- Daklozen van het Centraal en het Noordstation vervoeren – met bussen bestuurd door vrijwilligers-chauffeurs –
naar de opvangcentra die uitzonderlijk open zijn via Lastrada tijdens zeer koude periodes;
De ploegen vrijwilligers (van de MIVB of buiten de onderneming) te vervoeren en de maaltijden die ze
bereidden in de keuken van de Thermos-actie tot aan het Centraal Station te brengen;
- In groepjes vrijwilligers van de MIVB de maaltijden voor de daklozen van het Centraal Station te bereiden en uit te
delen.
Via dit samenwerkingsakkoord geeft de MIVB de vzw « Thermos » de toestemming haar personeel te
sensibiliseren voor de problematiek van de sociaal zwakkeren op het MIVB-net en meer specifiek over de manier
waarop hen te benaderen en mensen in nood wegwijs te maken naar organisaties en verenigingen die hen kunnen
verderhelpen.
Parellel hiermee consolideert de Brusselse openbaarvervoersmaatschappîj haar steun aan de vzw: 150
« MIVB’ers » reageerden positief op een recente oproep voor vrijwilligers. De hele winter zullen ze met tien
ploegen, samengesteld uit vrijwilligers met diverse achtergrond, warme maaltijden uitdelen aan de daklozen in het
Centraal Station.
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