PRINT MEDIA
CLOSE THE GAP INT
Ref: 32725 / 5E8EA44539

De Tijd
Date: 09-04-2020

Circulation: 31 680

Page: 6

Audience: 209 700

Periodicity: Daily

Size: 259 cm²

Journalist: Michaël Sephiha

Solidariteitstrein
Belgische mecenassen
komt op gang
MICHAËL SEPHIHA

De KU Leuven heeft al 4 miljoen
euro klaar om het onderzoek
naar het coronavirus te financieren, waarvan twee derde afkomstig van de universiteit zelf. Ook
elders komt de solidariteitstrein
op snelheid.
Jack Dorsey, stichter en topman van
Twitter, kondigde dinsdag aan dat
hij 1 miljard dollar (925 miljoen
euro) - een kwart van zijn vermogen - schenkt aan de strijd tegen
de coronapandemie. Van dergelijke bedragen is voorlopig geen
sprake in België - al hebben sommige 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 coronafonds van de KU Leuven en het
UZ Leuven. Dat fonds dient voor de
financiering 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 kunnen gaan’, zegt rector Luc Sels.
Daarbovenop stroomt ook geld
binnen van derden. ‘We hebben na
een week 590 schenkingen ontvangen 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 Leuven halveerde de huurprijs van
studentenkamers voor april. ‘Sommige gezinnen hebben misschien
middelen genoeg om een deel van
het uitgespaarde geld aan het coronafonds te doneren’, zegt Sels.
Ook bij de Koning Boudewijnstichting (KBS) kwam de solidariteitsmachine al op gang. In het
kader van de coronacrisis haalde
ze al 9,14 miljoen euro op bij bijna
28.000 particulieren en ondernemingen.
De stichting heeft na dringende
projectoproepen tot dusver al zo’n
3 miljoen toegekend aan armoedeen daklozenorganisaties en 2 miljoen aan organisaties van de eerste
lijn. Let wel: dat geld kwam meestal uit bestaande middelen en fondsen. De KBS lanceerde onlangs ook
een Fonds voor Solidaire Zorg, dat
ziekenhuizen en residentiële zorgvoorzieningen steunt.
Veel bedrijven deden al inspanningen door hun productie om te
schakelen. De lingerieproducent
Van de Velde maakte mondmaskers en jeneverstokers produceren
alcoholgel.
En de initiatieven vermenigvuldigen zich, zij het in verspreide
slagorde. Woensdag liet BNP Paribas Fortis weten dat het deze

2,6miljoen

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 ziekenhuizen en de rest aan voedselbanken
en initiatieven voor kansarme kinderen zonder laptop. ING België
meldt dat het een bijkomende
schenking zal doen aan de KBS, nu
in de strijd tegen corona. Het finale bedrag wordt eerstdaags meegedeeld.
Belfius 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 blijven voor de groepen in de samenleving die extra getroffen worden
en ondersteuning nodig hebben’,
zegt KBC. Belfius onderstreept dat
het heel het jaar goede doelen ondersteunt, zoals Rode Neuzen Dag,
Viva for Life, Special Olympics en
filantropische fondsen.
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Twitter-topman Jack Dorsey schenkt 1 miljard dollar aan de
strijd tegen de coronapandemie. © AFP
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