Een educatief avontuur
in Rwanda

Opportuniteiten verbreden
voor kansarme jongeren

Op 25 januari vertrok collega Yves Mutiganda naar Kigali (Rwanda) om
deel te nemen aan een corporate responsibility project in samenwerking
met SOS Kinderdorpen. Gedurende een hele week gaf Yves trainingen over
accountancy en audit aan de leerkrachten van de SOS Kinderdorpen school
ter plaatse. In deze school steunt Deloitte Accountancy zestien kinderen die zo
hun middelbare school kunnen afronden. Dit project werd mogelijk gemaakt
dankzij de steun van onze eigen accountancy collega’s, die hiertoe hun
steentje hebben bijgedragen door een uur langer te werken op 31 mei.

Elke dag heeft Yves een blog bijgehouden over zijn belevenissen,
die u kunt raadplegen via onze corporate responsibility blog:
http://deloittecorporateresponsibilityblog.wordpress.com/

Working@Deloitte
Accountancy
Deloitte Accountancy is een uniek huis, met vele kamers. Het maakt deel
uit van het globaal Deloitte netwerk en levert gespecialiseerde financiële
diensten aan de grootste ondernemingen van het land, maar tegelijk werken
we vanuit tien kantoren in het land, voor de lokale familiale ondernemers.
Deloitte Accountancy combineert ondernemingszin met professionaliteit. In
een reeks filmpjes kan je ontdekken wat onze medewerkers boeit en welke
opportuniteiten er zijn.
Wedden dat de getuigenissen op ons Youtubekanaal onder het tabblad
‘Working@Deloitte Accountancy’ - https://www.youtube.com/user/
deloittevideo/custom zullen verrassen?
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Deloitte’s
exclusieve
museumnacht:
klinken op
kantoor Jette
Op 5 maart genoten ongeveer 200
kmo-bedrijfsleiders en klanten uit de Brusselse regio
van het intrigerende klank- en beeldwerk in het
muziekinstrumentenmuseum (MIM). De grote interesse
voor deze exclusieve nocturne was de bevestiging van
de appreciatie van de Brusselse kmo’s voor Deloitte
Fiduciaire. Het welkomstglas werd geheven op het
vroegere ICS-team uit Jette, dat in 2012 binnen
Deloitte Fiduciaire integreerde.
De eerste viool werd gespeeld door Didier Reynders,
vice-premier en minister van Buitenlandse Zaken,
die zijn visie op Brussel als Europese hoofdstad
presenteerde. Aansluitend werd een walking dinner
aangeboden, de mogelijkheid om het museum te
bezoeken en vooral om onder ondernemers ervaringen
uit te wisselen.
Het MIM bleek de locatie bij uitstek voor dit gebeuren,
omdat het de harmonische samenwerking van ons
kantoor in Jette met de bruisende kmo-gemeenschap
weerspiegelde.

