
Eneco draagt 144.672 euro bij voor laptops voor kansarme
kinderen
Ward Bosmans10 mei 2020

MECHELEN – Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) leverde afgelopen vrijdag de 10.000ste laptop voor
kansarme jongeren die thuisonderwijs moeten volgen. Hij deed dat in aanwezigheid van Philip Du Bois van
DigitalForYouth.be en van Jean-Jacques Delmée, CEO van Eneco België. Eneco is erin geslaagd samen met zijn
klanten via crowdgifting 144.672 euro in te zamelen. Met dat geld kunnen meer dan 1400 gezinnen geholpen worden.

Nog steeds moeten heel veel leerlingen noodgedwongen van thuis les blijven volgen. Afstandsonderwijs zal nog enige tijd het
middel zijn om scholieren de nodige leerstof aan te leren.

Maar niet alle gezinnen hebben een laptop in huis. Verschillende acties werden op poten gezet om laptops in te zamelen.
10.000 exemplaren was een eerste doel, maar dat streefcijfer blijkt nu onvoldoende. De vraag vanuit kansarme milieus blijft
stijgen. Inmiddels is al de kaap van 20.000 laptops overschreden.

20.000 nieuw streefdoel
Ben Weyts, Vlaams minister van Onderwijs (N-VA), doet daarom een oproep om nog meer laptops te kunnen schenken. “De
nood aan laptops blijft groot. Op dit moment zijn er 10.000 laptops de deur uit. Ik ben ook van plan dit niet zomaar los te
laten. Dit is een inspanning die we lang moeten volhouden. Maar we leggen de lat nu nog wat hoger. We gaan naar
20.000.”

Structurele werking
Philip Du Bois, voorzitter DigitalForYouth.be dat de actie coördineert, is heel blij met wat hij nu al ontvangen heeft. “Maar er
is zeker nog nood aan laptops. In de eerste plaats werd de focus gelegd op kansarme gezinnen, maar daarbuiten is de nood
ook groot. Met het bedrag dat Eneco heeft ingezameld, komt het behalen van de doelstelling van 20.000 laptops een stap
dichterbij. En op langere termijn willen we een werking opzetten die structureel jongeren aan een laptop helpt die er één
nodig hebben.”

Crowdgifting
Eneco België startte begin april met een crowdgifting om geld in te zamelen. Het bedrijf verdubbelde het bedrag dat klanten hadden gedoneerd en deed
daar nog eens 100.000 euro bovenop. De actie is een groot succes: alles samen brengt ze 144.672 euro op voor DigitalForYouth.be. Daar kunnen zo’n
1400 gezinnen mee geholpen worden.
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Jean-Jacques Delmée, CEO Eneco België, is blij met de solidariteit. “Ondanks de moeilijke situatie waar veel mensen nu mee
te kampen hebben merk ik toch dat er heel veel solidariteit is. Dat bewijst de maatschappelijke betrokkenheid van onze
klanten. Samen met hen ondersteunen we dit initiatief dan ook graag. We willen niet dat een leerachterstand de toekomstige
generaties hypothekeert.”

Ochtendnieuwsbrief
Ontvang het meest actuele economische nieuws uit de regio. Inclusief updates
rond het coronavirus voor jou als ondernemer
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