Week van het Microkrediet
Van 14 tot 18 maart 2016

Antwerpen
■ Maandag 14 maart: Opening van de week in het bijzijn van Marianne Thyssen,
Europees commissaris voor Werkgelegenheid, Sociale Zaken, Vaardigheden en
Arbeidsmobiliteit.
■ Dinsdag 15 maart: pop-upstand voor haar en make-up (tbc) en prospectiedag.
■ Woensdag 16 maart: lancering van de Week van het Microkrediet in Mechelen +
pop-up op de Grote Markt in Mechelen.
■ Donderdag 17 maart: microStart pop-upstand in Antwerpen (op de Meir).
■ Vrijdag 18 maart: Speech van Chris Dahi over ondernemerschap en over zijn nieuwe
boek. Slotfeest, verkoop en signeersessie van het boek van Chris Dahi.

Contact Coördinatie: Aude Massé
aude.masse.be@gmail.com

Brussel
■ Maandag 14 maart: Grote prospectiedag georganiseerd door adviseurs en
vrijwilligers van microStart in de doelgebieden in de stad.
Patrick Sapy neemt deel aan het rondetafelgesprek "Is financial education a missing
link?" georganiseerd door de Europese Bankfederatie in het kader van hun "Money
Week".
■ Dinsdag 15 maart: Het agentschap in Brussel opent zijn deuren en biedt
permanenties aan voor projectontwerp.
■ Woensdag 16 maart: microStart neemt deel aan de Beurs Ondernemen in Tour en
Taxis.
Het agentschap in Brussel opent zijn deuren en biedt permanenties aan voor
projectontwerp.
■ Donderdag 17 maart: microStart neemt deel aan de Beurs Ondernemen in Tour en
Taxis.
Voorlichtingsdag over ondernemerschap en microkredieten voor jongeren in de
gemeente Elsene.
■ Vrijdag 18 maart: Microfestival in de Muntschouwburg ter promotie van de missie
van microStart en van de micro-ondernemers die een financiering kregen.

Charleroi
■ Maandag 14 maart: Lancering van de week van het microkrediet in de
agentschappen. Het agentschap van Charleroi wordt voor een dag omgetoverd tot een
kunstgalerij.
Infobalie voor het rekruteren van vrijwilligers in Bergen.
Lancering van de wedstrijd "Mijn project" (wedstrijd op facebook).
■ Dinsdag 15 maart: Markt waarbij projectdragers van microStart hun producten
thuis voorstellen - Onze micro-ondernemers openen hun deuren: een hele dag
animatie, degustatie en promotie. (Regio Charleroi)
Kom je bio-manden ophalen bij microStart
Het microStart agentschap in Charleroi is een afhaalpunt voor "Byosophie",
producente van bio-producten.
■ Woensdag 16 maart: Markt waarbij projectdragers van microStart hun producten
thuis voorstellen - Onze micro-ondernemers openen hun deuren: een hele dag
animatie, degustatie en promotie. (Regio Bergen en La Louvière)
Kom je bio-manden ophalen bij microStart
Het microStart agentschap in Charleroi is een afhaalpunt voor "Byosophie",
producente van bio-producten.

Contact Coördinatie: Aude Massé
aude.masse.be@gmail.com

■ Donderdag 17 maart: Markt waarbij projectdragers van microStart hun producten
thuis voorstellen - Onze micro-ondernemers openen hun deuren: een hele dag
animatie, degustatie en promotie. (Regio Nijvel en Doornik)
Kom je bio-manden ophalen bij microStart
Het microStart agentschap in Charleroi is een afhaalpunt voor "Byosophie",
producente van bio-producten.
■ Vrijdag 18 maart: Slotlunch in het agentschap in gezelschap van vrouwelijke
migranten en onderneemsters.
Afsluiting van de wedstrijd "Mijn project".

Gent
■ Maandag 14 maart: "Ronde van Vlaanderen" - Prospectie in de antenne van Kortrijk.
■ Dinsdag 15 maart: Opendeurdag "Sluiting van het oude agentschap" en bezoek bij
klanten thuis
■ Woensdag 16 maart: "Ronde van Vlaanderen" - Prospectie in de antenne van SintNiklaas
■ Donderdag 17 maart: "Ronde van Vlaanderen" - Prospectie in de antenne van
Oostende
■ Vrijdag 18 maart: Opendeurdag en voorstelling van het nieuwe Gentse agentschap.

Luik
■ Maandag 14 maart: Receptie ter ere van de aftrap van de WMK met klanten en
directe partners.
■ Dinsdag 15 maart: Grote voorlichtingsdag over microkredieten georganiseerd door
het hele microStart team in Luik en hun vrijwilligers.
■ Woensdag 16 maart: Bezoek van hare Majesteit de Koningin van 10-12u.
10u-11u: bezoek aan het agentschap in Luik en ontmoeting met drie klanten
11u-12u: marktje in de ontvangstruimte in het Archéoforum op het SintLambertusplein.
■ Donderdag 17 maart: Voorlichting over microkredieten en het creëren van
werkgelegenheid.
Stand in Bressoux (populair wijk in Luik).
■ Vrijdag 18 maart: Voorlichting over microkredieten en het creëren van
werkgelegenheid.
Stand in Sainte-Marguerite van 9u30-15u: ontmoetingsmoment en voorlichting.
Informatief bezoek aan BNP Paribas Fortis met al het personeel van microStart van
het district Verviers (ochtend).
Contact Coördinatie: Aude Massé
aude.masse.be@gmail.com

