
Solidariteitstrein 
Belgische mecenassen 
komt op gang

MICHAËL SEPHIHA

De KU Leuven heeft al 4 miljoen 
euro klaar om het onderzoek 
naar het coronavirus te fi nancie-
ren, waarvan twee derde afkom-
stig van de universiteit zelf. Ook 
elders komt de solidariteitstrein 
op snelheid.
Jack Dorsey, stichter en topman van 
Twi� er, kondigde dinsdag aan dat 
hij 1 miljard dollar (925 miljoen 
euro) - een kwart van zijn vermo-
gen - schenkt aan de strijd tegen 
de coronapandemie. Van dergelij-
ke bedragen is voorlopig geen 
sprake in België - al hebben som-
mige ondernemers misschien in 
alle stilte hun groot hart laten 
spreken - maar dat betekent niet 
dat de solidariteit onbestaande is.

Een van de initiatieven die de 
wind in de zeilen heeft, is het co-
ronafonds van de KU Leuven en het 
UZ Leuven. Dat fonds dient voor de 
fi nanciering van het onderzoek 
naar het coronavirus en Covid-19. 
Onderzoekers van het Leuvense 
Rega Instituut onder leiding van 
professor Johan Neyts staan aan de 
internationale top op dat vlak.

De universiteit en het UZ staken 
zelf 2,6 miljoen euro in het fonds. 
‘Kwestie van snel van start te kun-
nen gaan’, zegt rector Luc Sels. 
Daarbovenop stroomt ook geld 
binnen van derden. ‘We hebben na 
een week 590 schenkingen ontvan-
gen voor een totaal van 90.000 
euro. En er zijn ook toezeggingen 

van bedrijven en andere fondsen 
voor 1,26 miljoen’, geeft hij aan.

De universiteit gaat nog andere 
bedrijven, alumni en families van 
studenten benaderen. De KU Leu-
ven halveerde de huurprijs van 
studentenkamers voor april. ‘Som-
mige gezinnen hebben misschien 
middelen genoeg om een deel van 
het uitgespaarde geld aan het co-
ronafonds te doneren’, zegt Sels.

Ook bij de Koning Boudewijn-
stichting (KBS) kwam de solidari-
teitsmachine al op gang. In het 
kader van de coronacrisis haalde 
ze al 9,14 miljoen euro op bij bijna 
28.000 particulieren en onderne-
mingen.

De stichting heeft na dringende 
projectoproepen tot dusver al zo’n 

3 miljoen toegekend aan armoede- 
en daklozenorganisaties en 2 mil-
joen aan organisaties van de eerste 
lijn. Let wel: dat geld kwam meest-
al uit bestaande middelen en fond-
sen. De KBS lanceerde onlangs ook 
een Fonds voor Solidaire Zorg, dat 
ziekenhuizen en residentiële zorg-
voorzieningen steunt.

Veel bedrijven deden al inspan-
ningen door hun productie om te 
schakelen. De lingerieproducent 
Van de Velde maakte mondmas-
kers en jeneverstokers produceren 
alcoholgel.

En de initiatieven vermenigvul-
digen zich, zij het in verspreide 
slagorde. Woensdag liet BNP Pari-
bas Fortis weten dat het deze 

2,6 miljoen
Van de 4 miljoen euro die 
de KU Leuven en het UZ 
inzamelden, komt 2,6 miljoen 
euro van de universiteit zelf.

maand 1,5 miljoen doneert aan 
goede doelen, waarvan 1 miljoen 
aan zeven universitaire ziekenhui-
zen en de rest aan voedselbanken 
en initiatieven voor kansarme kin-
deren zonder laptop. ING België 
meldt dat het een bijkomende 
schenking zal doen aan de KBS, nu 
in de strijd tegen corona. Het fi na-
le bedrag wordt eerstdaags meege-
deeld.

Belfi us en KBC geven evenmin 
een bedrag vrij en benadrukken 
dat ze het hele jaar door goede 
doelen ondersteunen, onder meer 
via het programma Close The Gap 
(IT-materiaal voor kansarmen). ‘We 
willen onze maatschappelijke rol 
maximaal invullen en present blij-
ven voor de groepen in de samen-
leving die extra getroff en worden 
en ondersteuning nodig hebben’, 
zegt KBC. Belfi us onderstreept dat 
het heel het jaar goede doelen on-
dersteunt, zoals Rode Neuzen Dag, 
Viva for Life, Special Olympics en 
fi lantropische fondsen.
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Twitter-topman Jack Dorsey schenkt 1 miljard dollar aan de 
strijd tegen de coronapandemie. © AFP
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