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‘VOOR JOU’ KAARS  

 

 
Het productverhaal van de ‘voor jou’ kaars 
 

 
Positief voor mens en samenleving. 
 

Met de verkoop van deze kaars kan Bond zonder Naam mensen kansen geven, inspireren of 
laten groeien. Een product van Bond zonder Naam koop je nooit enkel voor jezelf of iemand die 
je blij wil maken. Je steunt er ook de werking van Bond zonder Naam mee. Samenleven is voor 
Bond zonder Naam zorgen dat iedereen erbij hoort. Ook mensen met minder kansen. De 
opbrengst gaat naar onze initiatieven die kwetsbare groepen in Vlaanderen een duwtje in de rug 
geven. Een gezin dat het moeilijk heeft, een nieuwkomer, een eenzame of iemand die na 
gevangenschap opnieuw in onze samenleving moet integreren. 
 

Bovendien werd deze kaars gemaakt door De Vlaspit. Dit is een sociaal tewerkstellingsinitiatief 
waar mensen die moeilijk integreren op de gewone arbeidsmarkt, zoals langdurig werklozen, 
kansen krijgen om uiteindelijk door te stromen naar de gewone arbeidsmarkt. 
 

Het detaildoosje werd gemaakt door Drukkerij Sanderus, een Belgisch familiebedrijf met een 
lange traditie van sociaal engagement. 
Verschillende organisaties worden op een discrete manier gesteund door de bedrijfsleiding (o.a. 
buitengewoon onderwijs). 
Ook door de samenwerking met Bond zonder Naam staan zij open voor projecten en al zeker die 
van BZN zelf. 
 

De bijsluiter werd gedrukt door Scheers & Loos, een kleinschalige drukkerij met een breed 
sociaal engagement. Als lid van de Lions Service Club steunt de drukker verschillende sociale 
projecten. Bovendien gaat er ook aandacht naar de lokale samenleving en worden goede doelen, 
sportclubs, culturele en jeugdverenigingen gesponsord. 
 
Werkhuizen Min zorgt voor de samenstelling van het product: kaars, bijsluiter, detaildoosje en 
omdoos. 
In 1959 is Phil Bosmans gestart met dit initiatief van Bond zonder Naam: “WERKHUIS M.I.N.”, 
een werkhuis voor ‘Mensen In Nood’. 
Bij de opstart voorzag M.I.N. vooral in werk voor ex-gedetineerden, landlopers, werklozen zonder 
werkloosheidssteun, kleine zelfstandigen die failliet gingen en mensen met een fysieke en 
mentale beperking. Begin jaren 1970 werd ‘Werkhuizen MIN’ een zelfstandige vzw en 
evolueerden ze van een sociale instelling met enige bedrijvigheid naar een bedrijf met een grote 
sociale ingesteldheid en van beschutte werkplaats naar maatwerkbedrijf waar voornamelijk 
mensen met een arbeidsbeperking tewerkgesteld worden. 


