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Energieleverancier Eneco helpt kwetsbare leerlingen
Ward Bosmans3 april 2020
MECHELEN – Energieleverancier Eneco roept op om geld in te zamelen voor kwetsbare leerlingen zonder thuiscomputer. Eneco
engageert zich om het ingezamelde bedrag te verdubbelen en doneert tegelijk zelf 100.000 euro aan DigitalForYouth.be
Met de actie wil Eneco DigitalForYouth.be ondersteunen. Dat is een vzw die oude laptops inzamelt, ze gebruiksklaar maakt en die vervolgens door de
onderwijskoepels laat verdelen onder kansarme jongeren die geen thuiscomputer hebben. De eerste leveringen aan scholen vonden deze week plaats in
Gent en in Boom.

DigitalForYouth.be
De klanten van Eneco kunnen vanaf vandaag via een speciaal crowdlending-& gifting platform een financiële bijdrage storten. Voor elk bedrag dat
gestort wordt, zal Eneco de inzet verdubbelen. En daar bovenop steunt Eneco DigitalForYouth.be zelf met nog eens 100.000 euro.
Duurzaamheid
Als leverancier van groene stroom op basis van zonne- en windenergie is Eneco al lang bezig met duurzaam ondernemen. Kansarme jongeren helpen,
past perfect in die logica.
“Dit is een initiatief dat wij een zeer warm hart toedragen en ten volle ondersteunen. Jongeren hebben nood aan kwaliteitsonderwijs, maar
door het sluiten van de meer dan 1.000 secundaire scholen is dat heel moeilijk geworden. Afstandsonderwijs is geen evidentie, en al helemaal
onbegonnen werk als je geen computer hebt. De jongeren van vandaag, zijn onze bedrijfsleiders, ambtenaren, verplegers en dokters van
morgen. We moeten er dus zorg voor dragen. Als bedrijf, samen met onze klanten, willen we hierin absoluut onze verantwoordelijkheid
nemen”, zegt Jean-Jacques Delmée, CEO Eneco België.
Digitale skills
Afstandsonderwijs is nu de norm, maar het is nu al duidelijk dat kansarme jongeren wellicht een achterstand zullen oplopen omdat ze thuis geen
computer of laptop hebben. “Onderwijs op afstand – net zoals thuiswerken – zal na deze crisis niet meer verdwijnen. Wie weet, wordt het wel
de norm. En is het noodzaak dat iedereen – ook kwetsbare jongeren – aan boord blijven. Ze moeten hun digitale skills verder kunnen blijven
ontwikkelen. Daarom kunnen onze klanten via een gebruiksvriendelijk platform hun steentje bijdragen. Ze kunnen kiezen hoeveel ze storten.
Wij zouden heel tevreden zijn als onze klanten 50.000 euro zouden inzamelen. Dat bedrag zullen we verdubbelen. Daar bovenop storten we
nog eens 100.000 euro voor DigitalForYouth.be”, aldus Jean-Jacques Delmée.
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