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Allen & Overy

een advocatenkantoor dat eruit springt
Stéphanie Leyn

Volgens Helga Van Peer, vennote internationaal recht en publieksrecht bij Allen & Overy, een advocatenkantoor gespecialiseerd in zakelijk recht, "hebben niet alleen burgers, maar ook bedrijven een gemeenschappelijke
verantwoordelijkheid."
Wat voor dossiers beheert u gratis
voor Child Focus?
Wij zijn als advocatenkantoor vooral gespecialiseerd
in zakelijk recht. Maar toch vinden we dat onze
verantwoordelijkheid veel verder gaat. Wat ons probonowerk betreft, werken we op drie fronten.
We geven geld aan bepaalde organisaties of stichtingen, proberen juridisch advies te geven en in ons
werk een zeker gemeenschapswerk te integreren.
‘Maatschappelijk verantwoord ondernemen’ dus.
Wanneer ik het over ‘gemeenschapswerk’ heb,
bedoel ik dat we niet enkel juridisch advies geven.
In het geval van Child Focus ligt de klemtoon
vooral op juridisch advies rond bedrijfsrecht, het
privéleven, IT-contracten… Kortom, dingen die vooral
te maken hebben met beheer en management.

Bent u, als vennote publieksrecht en
hoofd van het team internationaal
recht en publieksrecht, de contactpersoon voor Child Focus?
Bij Allen & Overy ben ik inderdaad verantwoordelijk
voor de dossiers van Child Focus. Maar er zijn nog
veel andere personen die ze beheren, afhankelijk
van hun bijzonderheden. Als de Stichting vragen
heeft over het contractuele luik, dan wordt ze
doorverwezen naar de afdeling die instaat voor
‘contractenrecht’. Onze sterkte is volgens mij dat
we beschikken over competente en gemotiveerde
advocaten die net zoveel energie in deze problemen
steken als voor een andere, betalende klant.

Is deze samenwerking verrijkend
voor het kantoor?
Deze samenwerking betekent veel voor ons als

advocatenkantoor. We willen werken aan het welzijn van de gemeenschap en onze kennis en middelen ten dienste stellen van anderen. De mensen
die aan de dossiers van Child Focus werken, doen
dat met veel enthousiasme en hebben het gevoel
dat ze bijdragen tot de belangrijke streefdoelen
van Child Focus.

Wakker de solidariteit aan
Stéphanie Leyn

Ken je ze? Misschien hebben ze
al eens bij je aangebeld … “Ze”,
dat zijn de studenten die geld
inzamelen voor Child Focus. Een
niet te verwaarlozen hulp die het
voor de Stichting mogelijk maakt
vooruit te blijven gaan.

Deze dynamische jongeren, gevoelig voor het liefdadigheidswerk van ngo's, open voor gesprekken,
geprikkeld door de zin om een band van solidariteit te smeden, doorkruisen België op zoek naar
schenkers terwijl ze zo de waarden van Child Focus
overbrengen. Hun boodschap luidt: “Kent u Child
Focus? Misschien hebt u op een dag hun advies en
hulp wel nodig.”
Ze trekken van deur tot deur, bevorderen het
rechtstreekse contact met de bevolking en ontmoeten een publiek dat minder bereikbaar is. Een
gesprekje, een ontmoeting ... en nadien misschien
wel een bijdrage. Een gift die Child Focus in staat
stelt om de haar toevertrouwde opdracht optimaal

te blijven vervullen, maar die haar ook de middelen
geeft om onafhankelijk en financieel stabiel te
blijven.
Iedereen geeft wat hij wil, afhankelijk van zijn middelen. “Vele kleintjes maken één groot!”.
De solidariteit aanwakkeren, dat is het streefdoel
van deze jongeren die het logo van de Stichting
voor vermiste en seksueel uitgebuite kinderen trots
dragen. Deze teams van jongeren werden gerekruteerd door de firma Pepperminds en zijn opgeleid
door Child Focus. Je zult ze ongetwijfeld wel eens
kruisen in de vele supermarkten van Carrefour.
Geef ze een warm onthaal!

