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Persbericht 

 

De Stichting voor Toekomstige Generaties presenteert  
de drie laureaten van het SE’nSE Fonds 2018 

 
Drie duurzame, milieugerichte, Belgische start-ups: 

Oh My BOX!, Urbike en Usitoo 
 

 

Brussel, 12 november 2018 – Voor het derde jaar heeft de Selectiejury van het “Seed Equity 
& Sustainable Entrepreneurship” (SE'nSE) Fonds drie beloftevolle jonge ondernemingen met 
een aanzienlijke positieve impact op het milieu geselecteerd. 150.000 euro, in de vorm van 
converteerbare achtergestelde leningen, zal worden verdeeld over de drie projecten. Het 
SE’nSE Fonds werd opgericht in 2016 in de schoot van de Stichting voor Toekomstige 
Generaties, met Pierre Mottet (IBA) als voorzitter. 
 
De Jury (zie hieronder) selecteerde drie projecten uit de kandidaatsdossiers die werden 
ingediend naar aanleiding van de derde projectoproep voor het SE’nSE Fonds. Het gaat om 
drie start-ups met positieve invloed op het milieu, die tegelijkertijd duurzaam te werk gaan, 
en bovendien een solide onderneming blijken. De oprichters van deze drie start-ups, alsook 
enkele laureaten van het SE’nSE Fonds 2016 en 2017 zullen op 10 december aanwezig zijn in 
het BEL (Tour & Taxis, Brussel) tijdens de eerste “Future Generations Summit”, georganiseerd 
door de Stichting voor Toekomstige Generaties. Meer bepaald tijdens het speeddating-
moment van 14u en 17u30.   
 

De drie laureaten van het SE’nSE Fonds 2018 

 
Oh My BOX! ‘bereidt de gezonde en lekkere lunchbox voor uw kinderen’ 
Oh My BOX! bereidt en levert heerlijk gezonde lunchboxen voor kinderen. De maaltijden zijn 
gebalanceerd en bereid met seizoensgebonden, lokale natuurlijke producten. Zodoende wil 
het bedrijfje kinderen en hun ouders opnieuw dichter bij natuurlijke producten en 
producenten brengen en hen warm maken voor duurzame voeding. Geen gedoe voor 
schoolteams want ouders bestellen en betalen de maaltijden online en de lunchboxen worden 
rechtstreeks geleverd aan de scholen. Het SE’nSE Fonds laat toe de sensibiliserende 
activiteiten voor kinderen, die Oh My BOX! nu al organiseert, te versterken zodat deze 
kinderen op hun beurt kleine ambassadeurs worden voor betere voeding.  
www.ohmybox.be 
  

http://www.stg.be/sense
http://www.stg.be/summit
http://www.ohmybox.be/
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urbike ‘boost de leveringen per fiets’  
De coöperatieve onderneming urbike positioneert zich als voortrekker in de omschakeling van 
leveringen door lichte vracht- en bestelwagens naar leveringen per fiets. Het resultaat: 
verbeterde lucht- en levenskwaliteit in steden. Dankzij het gebruik van slimme aanhaak-
containers zijn ze vernieuwers op het gebied van stedelijke logistiek. Bovendien wil de 
onderneming aantonen dat, in een bloeiend coöperatief model, digitale platformeconomie 
(zoals veel geciteerde voorbeelden Uber en Airbnb) perfect kan samengaan met degelijke 
werkomstandigheden voor de leveranciers-coöperanten. urbike test dit model in eerste 
instantie in het Brusselse Gewest met vier partners in vier sleutelsectoren (pakketbezorging, 
farmaceutica, retail en zorg). De impactanalyse van dit tweejarige pilootproject moet 
beleidsmakers en potentiële klanten overtuigen dat leveringen per fiets financieel haalbaar 
zijn.  
www.urbike.be  
 
Usitoo ‘stelt voor de voorwerpen die je nodig hebt te gebruiken, zonder ze te kopen’ 
Usitoo is een coöperatieve bibliotheek van spullen die een simpele, efficiënte en betaalbare 
uitleendienst biedt, met levering bij u in de buurt. Dit laat toe om spullen die we doorgaans 
minder dan 10 keer per jaar gebruiken, uit te lenen in plaats van ze te kopen. Daarmee biedt 
het een antwoord op het probleem van overconsumptie want wie lenen zegt, zegt minder 
aankopen én minder afval. Usitoo staat in voor het onderhoud en de herstelling van de 
spullen. Het magazijn van Usitoo bevat duizenden voorwerpen, van keukenapparaten, tot 
feestbenodigdheden en sportgerief. Uitlenen kan tegen een maandelijkse vergoeding en de 
spullen worden geleverd in het Usi-depot het dichtst bij u in de buurt.  
www.usitoo.be 
 

 
Nieuws over de laureaten van 2016 en 2018 
 
De laureaten van de vorige edities benadrukken niet enkel het belang van het aangeboden 
startkapitaal, maar ook dat van het ‘SE’nSE Fonds label’ voor hun verdere zoektocht naar 
investeerders en partners. Daarnaast laat de zichtbaarheid die de Stichting voor Toekomstige 
Generaties hen biedt, hen toe om hun groene innovatie kenbaar te maken bij een nieuw 
publiek.  
 
YouMeal, laureaat 2016, ging onlangs een partnerschap aan met de marktleider in 
foodservice in België.  Het biedt momenteel voedselinformatie aan 1 miljoen consumenten. 
YouMeal is overigens als eerste gestart met de terugbetaling van haar lening. Het bedrag 
wordt toegevoegd aan het SE’nSE Fonds zodat dit in de toekomst nog meer duurzame start-
ups kan ondersturen. 
 

http://www.urbike.be/
https://nl.usitoo.be/
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Little Food, laureaat 2016, zag haar productie van krekels vermenigvuldigen met 30 en haar 
gamma uitbreiden met nieuwe producten zoals tapenades en crackers en recent ook Protein 
Power op basis van krekelbloem. Het heeft het circulaire aspect in haar productieproces 
versterkt. Wetende dat 2 kg input nodig is voor de productie van 1 kg krekels, in vergelijk met  
10 op 1 voor rundsvlees, kunnen we stellen dat de positieve milieu-impact van deze groeiende 
markt enorm is.  
 
De applicatie For Good, laureaat 2017, helpt haar community een “100% CO2-neutraal” leven 
te leiden. Een van haar recente initiatieven, met de steun van de Provincie Antwerpen, is de 
“Klimaatstrijd”, waarbij 65 Antwerpse gemeenten tot maart 2019 strijden om de kleinste 
ecologische voetafdruk. Verder trok het team van For Good eind oktober samen met het 
Belgisch Koninklijk echtpaar naar Portugal, waar ze een partnerschap sloten met Grupo Ageas 
Portugal om ook ginds de ecologische voetafdruk te helpen verkleinen.  

 
Samenstelling van de Jury 
 
De jury bestaat dit jaar uit Karen Boers (startup.be), Piet Colruyt (Impact Capital), Sabine 
Colson (Société Régionale d’Investissement de Wallonie, SRIW), Christophe Guisset (Chroma), 
Yves Jongen (IBA), Pierre Mottet (IBA, Juryvoorzitter), Jérôme Partos (Eurasia Environmental 
Technologies), Julien Pestiaux (Climact), Hugo-Maria Schally, (DG Milieu van de Europse 
Commissie) en Sybille van den Hove (Bridging for Sustainability). 
 
De belangrijkste criteria die door de jury in aanmerking werden genomen bij de selectie van 
deze drie start-ups zijn: de mate van impact op het milieu, de uitwerking van het businessplan, 
de kwaliteit van het team en de duurzame werking van de onderneming. Over het algemeen 
was de jury dit jaar erg enthousiast over de geografische en sectoriele diversiteit van de 
projecten, gedragen door echte teams, die een geloofwaardig alternatief bieden voor de 
manier waarop we vandaag consumeren en de distributie van goederen organiseren. 
Zodoende dragen ze bij aan de mentaliteitsverandering die nodig is om te evolueren naar een 
meer duurzame samenleving.     
  
 
Over het SE’nSE Fonds  
 
Sinds 2016 is het Seed Equity & Sustainable Entrepreneurship Fund (SE’nSE Fonds) 
ondergebracht bij de Stichting voor Toekomstige Generaties. Het Fonds werd gecreëerd door 
ondernemer Pierre Mottet (IBA), die ernaar streeft bij te dragen aan een meer duurzame 
wereld door de ondernemingsgeest te stimuleren. Dankzij een jaarlijkse investering van de 
oprichter, en bijkomende investeringen van nieuwe donatoren, beschikt het Fonds jaarlijks 
over minstens €100.000 (dit jaar €150.000). Hiermee kan het Fonds ondernemers die 
projecten ontwikkelen met een grote impact op het milieu, ondersteunen aan de hand van 
een zaaikapitaal en het delen van ervaring en netwerk. De ambitie van het SE’nSE Fonds is 
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ieder jaar drie tot vijf kwaliteitsvolle ondernemingen selecteren. De Jury kiest steeds voor de 
projecten met het grootste potentieel om een positieve invloed uit te oefenen op het milieu 
en tegelijkertijd duurzaam te werk gaan. 
www.stg.be/sense 
 

 
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 
 
Foto’s en communicatiemateriaal van de laureaten is beschikbaar via de volgende link: 
https://www.dropbox.com/sh/4lyzhq39188nln3/AAD4Ghiot8lI_KUjT7e51u5ea?dl=0 
 
Perscontact voor verde informatie of voor een interview: 
Cécile Purnode  
Stichting voor Toekomstige Generaties 
0479 52 69 11  
c.purnode@stg.be 
 

http://www.stg.be/sense
http://www.foundationfuturegenerations.org/nl/duurzame-ontwikkeling
http://www.stg.be/
https://www.dropbox.com/sh/4lyzhq39188nln3/AAD4Ghiot8lI_KUjT7e51u5ea?dl=0
mailto:c.purnode@stg.be

