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Beste lezeres, beste lezer,

Wellicht sta ik niet alleen met de hoop dat dit de laatste 
keer is dat we het moeten hebben over de onmiddellijke 
gevolgen van de Covid-19-epidemie. De gezondheidscrisis 
heeft een aantal maatschappelijke problemen versterkt, 
waaronder de druk op het mentale welzijn van onze jonge 
generaties. Die problemen zijn niet nieuw, maar wel 
scherpgesteld door de epidemie. In ons dossier leest u over 
enkele initiatieven die we al langer nemen voor jongeren. 
Daarbij komt dit jaar een bijkomende inspanning ten belope 
van 800.000 euro voor jongeren en jongerenorganisaties: we 
ondersteunen via de oproep Unlock your Energy! meer dan 
100 meeslepende, motiverende projecten die de veerkracht 
en het mentale welzijn versterken.

Verderop geven wij u een beeld van wat de Stichting doet op 
het vlak van impactinvesteringen in Afrika. Investeren met 
impact betekent niet alleen rekening houden met het 
financiële rendement, maar ook met de impact op de 
samenleving. Als onafhankelijke speler is de Stichting altijd 
een pionier geweest in het testen van innovatieve 
filantropische oplossingen, en de inzet van leningen, garanties 
en kapitaalparticipaties breidt ons arsenaal aan instrumenten 
uit, overigens ook in België. Het is belangrijk te benadrukken 
dat impact investing oordeelkundig moet worden gebruikt,  
en in combinatie met andere instrumenten en methoden, 
waaronder grants, coaching, pleitbezorging...

Ik vermeld ook graag de groeiende belangstelling die we zien 
voor filantropie die zich richt op muziek en de combinatie met 
erfgoed. Het is fijn te zien hoe dat muziekerfgoed, bewaard in 
manuscripten en instrumenten, opnieuw tot leven komt in de 
handen van jong muzikaal talent.

Tot slot vindt u het afscheidsinterview 
van Dominique Allard. Ik wil 
Dominique, mijn ‘compagnon de route’ 
bij de ontwikkeling van de Stichting, 
ook persoonlijk van harte danken voor 
zijn decennialange inzet, ernstig als 
het kon, met humor als het moest.

Dank ook aan onze schenkers en aan 
de Nationale Loterij en haar spelers  
die ons de middelen aanreiken om  
dit werk te kunnen doen.

Ik wens u allen een fijne zomer van 
herwonnen vrijheid.

Luc Tayart de Borms 
Afgevaardigd bestuurder

De Koning Boudewijnstichting is in België, in Europa en in de wereld een actor van 
verandering en innovatie in dienst van het algemeen belang en van de maatschappelijke 
cohesie. Om een maximale impact te realiseren, versterkt ze de competenties van 
organisaties en individuen. Ze stimuleert doeltreffende filantropie bij personen en 
ondernemingen in België, in Europa en wereldwijd. De Stichting werd opgericht  
in 1976 toen Koning Boudewijn 25 jaar koning was.
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220     
TOTAAL AANTAL FONDSEN ACTIEF IN 

GEZONDHEIDSTHEMA’S, ZOALS 
ONDERZOEK, GEESTELIJKE GEZOND-

HEID, PROMOTIE EN PREVENTIE, 
OUDEREN, KWALITEIT VAN ZORG.  

26     
EXPERTS STONDEN ONS BIJ IN 

ADVIESCOMITÉS OVER MEDISCHE 
RESEARCH IN 2020

In 2020 hebben 47 Fondsen die worden beheerd door de Koning Boudewijnstichting samen meer dan  
6,6 miljoen euro toegekend aan 64 projecten in het domein van het medisch-wetenschappelijk onderzoek.  
De Fondsen voor gezondheidsonderzoek zijn veelal opgericht op initiatief van een filantroop en bestrijken 
dan ook een brede waaier aan aandoeningen, zoals kanker, de ziekte van Alzheimer, meerdere zeldzame 

ziekten, reumatologie, cardiologie en psychiatrie. Voor de onderzoekers vormen deze filantropische Fondsen 
een welkome en zelfs noodzakelijke aanvulling op de financiële steun van de overheid en de industrie.

FILANTROPEN STEUNEN  
VERNIEUWEND MEDISCH ONDERZOEK 

De publicatie met een overzicht van de 64 onderzoeksprojecten die in 2020 steun ontvingen, is gratis te downloaden  
via www.kbs-frb.be. Voor elk project is de onderzoek(st)er vermeld, de instelling waar hij of zij werkt,  

een korte beschrijving van het onderzoek en welk Fonds bijdraagt aan de financiering ervan.

Steeds meer samenwerkingen volgens verschillende modaliteiten: met andere financiers  
(o.a. FWO, FNRS, Stichting Alzheimeronderzoek, Vrienden van het Bordetinstituut… ), met wetenschappelijke 

verenigingen (o.a. BSPHO, Belgian Society for cardiology…) en met patiëntenverenigingen (Vlaamse Diabetesliga,  
Vlaamse Parkinson Liga, Muco vzw…).

Fondsen Laureaten Totaalbedrag

2013 15 29 1,1 miljoen euro

2014 18 34 2,0 miljoen euro

2015 21 40 2,5 miljoen euro

2016 32 54 3,0 miljoen euro

2017 34 62 4,0 miljoen euro

2018 52 64 6,5 miljoen euro

2019 45 59 6,9 miljoen euro

2020 47 64 6,6 miljoen euro

STEUN AAN MEDISCH ONDERZOEK VERZESVOUDIGD IN 7 JAAR TIJD

EEN TOENEMEND AANTAL FONDSEN RICHT ZICH OP NEURODEGENERATIEVE ZIEKTEN, ZELDZAME ZIEKTEN EN KANKER
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146     
EXPERTS STONDEN ONS BIJ IN DE 
JURY’S VOOR PROJECTOPROEPEN 

VOOR MEDISCH ONDERZOEK IN 2020 

*Ziekte van Alzheimer, ziekte van Parkinson, multiple sclerose     ** Tot eind mei 2021
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Jongeren popelen om mekaar in levenden lijve te ontmoeten en samen activiteiten te 
ondernemen. De Koning Boudewijnstichting geeft hen daarbij een stevig zetje: 102 creatieve, 
meeslepende projecten voor en met jongeren krijgen steun via de oproep Unlock your energy! 

Samen krijgen zij 800.000 euro om hun initiatieven weldra uit te voeren.

UNLOCK YOUR ENERGY!  
JONGEREN VLIEGEN ER WEER IN

ENKELE VOORBEELDEN VAN 
GESELECTEERDE PROJECTEN
Vijf pas afgestudeerden in de 
radiojournalistiek gaan samen met de 
Universiteit van Antwerpen en de 
psychiatrische afdeling Marquee een 
podcast maken. Voor de opnames 
trekken ze er met zes jongeren een 
week op uit. Met podcast willen ze het 
mentale welzijn van jongeren 
bespreekbaar maken. 

In Roeselare leven jongeren met een 
ondersteuningsnood zich uit dankzij de 
vakantiewerking Pixel van VOC Opstap, 
waar ze worden uitgedaagd om het 
aanbod mee te bepalen en uit te 
werken. Ze doen dit samen met jonge 
begeleiders, waardoor de 

verbondenheid onder leeftijdsgenoten 
versterkt.

In Zelzate floreert het raptalent. Uit de 
Marge vzw bouwt er samen met hen 
een rapstudio in het toekomstige 
jeugdcentrum. Daar zullen ervaren 
rappers de jongere garde veel kunnen 
bijleren, en kunnen ze samen hun 
talenten tonen aan de buitenwereld.

In de Brusselse Chicagowijk (Sint-
Jans-Molenbeek) organiseren jongeren 
samen met twee vrijwilligers en een 
jobstudent, en begeleid door de 
jeugdwerkers van D’Broej vzw,  
hun eigen ‘Unlock’-zomerkamp. 

In Hasselt organiseren studenten van 
de universiteit en hogescholen een 
wereldfestival voor theater, zang, 
dans... Ter voorbereiding starten alvast 

allerhande repetities. Speciale 
aandacht gaat naar de uitwisseling 
tussen studenten met verschillende 
achtergronden, lokaal en internationaal.

Een project met impact over heel 
Vlaanderen, is dat van het platform 
Awel waar kinderen en jongeren 
terechtkunnen voor een luisterend oor. 
Awel heeft al jonge vrijwilligers (16-18 
jaar) die het interactieve forum helpen 
te modereren, en zet nu ook een peer-
to-peer chat op waar jongeren luisteren 
en er zijn voor elkaar.

Op onze website www.kbs-frb.be vindt 
u de lijst terug van de geselecteerde 
projecten. Alle projecten houden zich 
aan de geldende coronamaatregelen  
en worden voor het eind van 2021 
uitgevoerd.

D O S S I E R  V E E R K R A C H T
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Het zomert volop en de 
versoepelingen bieden  
wat meer ruimte. Hoog tijd  
om alle opgekropte energie  
eruit te laten, om de creativiteit 
de vrije loop te laten, om plezier 
te maken en de emoties van  
het voorbije jaar een uitlaatklep 
te geven. 

Een paar maanden geleden 
capteerde de Koning 
Boudewijnstichting de roep in  
de maatschappij om zich om  
onze jongeren en hun welzijn te 
bekommeren. Ze gaf hen een 
uitdaging om alvast plannen te 
maken voor deze nieuwe fase.  
Dat was de inzet van Unlock your 
Energy!: bedenk een project – 
sportief, cultureel, sociaal, artistiek… 
– om de spirit er weer in te krijgen. 

Er werden 472 projecten 
ingediend, een overweldigende 
respons die bevestigt hoe groot de 
behoeften zijn. De onafhankelijke 
jury koos na een lange 
beraadslaging 53 projecten in 
Vlaanderen, 24 in Brussel en  
25 in Wallonië. Die ontvangen 
tussen 2.500 en 20.000 euro,  
naargelang hun plannen.

Het valt op hoezeer de  
jongeren behoefte hebben aan 
fysieke ontmoetingen, aan 
beweging, aan een echt 
vakantiegevoel,  
en aan manieren om tot 
uitdrukking te brengen hoe  
ze het voorbije anderhalf jaar 
beleefd hebben. Er worden 
plannen gesmeed voor 
bijzondere zomerkampen, 
dance battles en capoeira, 
skateworkshops, fietstochten  
of fitnessen in openlucht.  
Slam poetry, hiphop, graffiti, 
video, fotograferen,  
muziek of radiomaken: alle 
uitdrukkingsvormen worden 
geëxploreerd. En nu we weten 
dat buitenkomen gezonder is 
dan binnenzitten, kriebelt het 
op veel plaatsen om een toffe 
ontmoetingsplek in de  
buitenlucht te creëren. 

GROOT HART VOOR WIE 
HET LASTIGER HEEFT
En er is veel aandacht voor 
jongeren die het extra lastig 
hebben, die economisch of mentaal 
kwetsbaar zijn of sociaal geïsoleerd 
zijn geraakt. Ze worden uitgenodigd 
om hun talenten te ontwikkelen en 
zich te uiten, om hun 
zelfvertrouwen een boost te geven 
door samen een kayakverhuur, een 
plantenasiel of een tijdelijke 
camping te runnen, om nieuwe 
vrienden te maken door te rugbyen 
of te dansen. In enkele gevallen 
worden ze daartoe uitgenodigd 
door anderen voor wie hun situatie 
erg herkenbaar is, zoals 
ex-vluchtelingen die activiteiten 
opzetten voor jongeren in 
asielcentra, of zoals jongeren  
die thuisloos zijn geweest en  
hun lotgenoten op sleeptouw 
nemen. 

 “De impact van de  
crisis op jongeren en hun  

mentaal welzijn was duidelijk 
voelbaar. Ik was onder de indruk 

van de vele dossiers, het 
enthousiasme van de indieners 

en de betrokkenheid van  
jongeren bij de diverse projecten. 

Maar ook de solidariteit met  
de meest kwetsbare jongeren  

in onze samenleving was 
opmerkelijk. Daar komen  
zeker mooie resultaten  

uit voort!”
Motivatiepsycholoog  

prof. Alexis Dewaele (UGent),  
voorzitter van de Nederlandstalige jury. 

PRIJS KONINGIN MATHILDE VOOR DEBATEVILLE
Zich bewust van de moeilijkheden waarmee jongeren door de 
gezondheidscrisis werden geconfronteerd, gaf het Koningin Mathildefonds 
de weerbaarheid van kinderen en jongeren een duwtje in de rug met de 
projectoproep 'Prachtig I Veerkrachtig'. 

In totaal selecteerde een expertenjury 30 projecten van organisaties die met 
kinderen en jongeren werken. Samen ontvingen zij 185.000 euro aan steun.

Een jury van jongeren had de moeilijke taak om uit deze 30 projecten de 
winnaar van de Prijs Koningin Mathilde te kiezen, die nog eens 10.000 euro 
steun krijgt. Hun keuze viel op Debateville, een Nederlandstalige Brusselse 
vereniging die workshops mondelinge expressie organiseert voor Brusselse 
jongeren van 11 tot 14 jaar, in het bijzonder de meest kwetsbaren onder hen.

D O S S I E R  V E E R K R A C H T
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De Vrijdaggroep legde 43 stellingen 
voor aan een representatieve 
steekproef van 24- tot 35-jarigen uit 
alle hoeken van het land. Bij 
sommige statements kwam een 
opvallende eensgezindheid naar 
boven. Zo geven twee op de drie 
respondenten aan dat deze crisis 
volgens hen onze maatschappij 
voor altijd heeft veranderd. 

Uit de resultaten blijkt dat heel wat 
van de jongvolwassenen een andere 
wending in het beleid verwachten. 
76% is het ermee eens dat de 
structuur van België heroverwogen 
moet worden met een focus op 
eenvoud en efficiëntie. Dit sluit  
een rol van de staat om de 
solidariteit te organiseren, niet uit: 
zo vindt 71% dat 
armoedebestrijding altijd - ook 
wanneer het economisch goed gaat 
- een prioriteit van het beleid moet 
zijn. Er moet meer worden ingezet 
op preventie in de gezondheidszorg 
(61%), solidariteit tussen generaties 
als element van ouderenzorg (68%) 
en (meer) groene publieke ruimtes 
in of nabij steden (76%).  
De culturele sector heeft volgens  
de jongvolwassenen (60%) een 
noodzakelijke positie in de 
samenleving en moet te allen  
tijde beschermd worden.

TRANSITIEGENERATIE
De jongvolwassenen zijn zich 
ervan bewust dat veranderingen 
ook zullen doorwerken in hun 
persoonlijke leven. Zes op de tien 
respondenten zijn het er 

bijvoorbeeld mee eens om verder 
na te denken over ‘niet-essentiële’ 
verplaatsingen. En een 
meerderheid van de jongvolwassen 
(55 %) geeft aan dat ze bereid zijn 
hun eigen vrijheid in te perken 
(bijvoorbeeld autogebruik enkel op 
bepaalde tijdstippen) om 
gezamenlijke doelstellingen voor 
mens en milieu te bereiken. 
Opvallend: 1 op 3 vindt het niet zo 
erg om tot de eerste generatie te 
behoren die minder welvaart heeft 
dan de voorgaande generatie van 
hun ouders. “Wat we wel erg 
vinden: stilstaan. Teruggrijpen 
naar zekerheid en standvastigheid 
na zo’n turbulente periode, lijkt 
verleidelijk. Maar we willen niet 
terug naar voorheen. Naar een 
land zonder bestuur, zonder visie 
en zonder slagkracht. Naar een 
polarisatie die niet meer te 
overwinnen leek”, stellen Sofie De 
Coker, Stefanie Dens en Magali 
Van Coppenolle, die als leden van 
de Vrijdaggroep het rapport 
schreven.

De Vrijdaggroep roept het beleid, 
maar ook wij allen als burgers, op om 
naar de lange termijn te kijken, en niet 
enkel te focussen op het oplossen van 
deze crisis. “De geschiedenis van de 
laatste jaren leert ons dat periodes van 
economische achteruitgang zelden tot 
structurele veranderingen leiden”, zo 
schrijven ze. “Als kinderen van de 
millenniumcrises (eurocrisis, 
vluchtelingencrisis, terreuraanslagen) 
weten we echter dat het te ver is 
gekomen. Het is aftellen tot de 
volgende noodtoestand. Dat betekent 
niet dat millennials niet naar de 
toekomst durven te kijken. Meer nog: 
wij willen geen crisisgeneratie maar 
een transitiegeneratie zijn, en vragen 
-net als tegen corona- om ook voor  
de andere uitdagingen zoals de 
vergrijzing en de klimaatproblematiek 
drastische maatregelen te nemen.”

Het rapport en een reeks 
opiniestukken onder de noemer 
‘Emergence’ zijn te lezen op de 
website van de Vrijdaggroep, 
www.v-g-v.be.

Verandert de coronacrisis onze maatschappij ook op lange termijn? Hoe kijkt de generatie die net  
aan het ‘volwassen’ leven is begonnen, tegen de uitdagingen aan? De Vrijdaggroep, een pluralistische 

beleidsdenktank voor jongvolwassenen ondersteund door de Koning Boudewijnstichting,  
onderzocht wat millennials over de samenleving van morgen denken en verwachten. 

JONGE GENERATIE VERWACHT VERANDERING,  
ZOWEL IN SAMENLEVING ALS OP PERSOONLIJK VLAK
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We leven in een tijdperk waarin 
pandemieën vaker zullen 

voorkomen en een grotere 
impact op ons leven hebben.

De coronacrisis heeft 
onze maatschappij 

voor altijd veranderd.
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Een gewone donderdag. Basile (13) 
zit te vissen bij een meer, vlakbij 
Villers-la-Ville. Het is juni en de 
examens naderen, je verwacht hem 
eigenlijk op de schoolbanken. Maar 
hier, aan het meer, krijgt hij een 
adempauze.

Tijdens deze drie dagen wandelt 
Basile veel. Hij bokst, doet aan yoga 
en vist, onder begeleiding van een 
opvoeder van La Chaloupe, een 

ondersteuningsdienst die werkt 
rond preventie en jeugdhulp. “We 
zijn hier om eens diep te ademen, 
om te ontsnappen”, zegt de tiener. 
Basile reeg de slechte 
schoolresultaten aaneen en kreeg 
af te rekenen met pesterijen van 
sommige klasgenoten. Hij droomt 
van de middenjury en van 
thuisonderwijs. “Met ‘Bulle d’R’ 
willen we deze vicieuze cirkel 
doorbreken”, zegt Pierre Cantraine, 
opvoeder van La Chaloupe.  
“We halen de jongeren even uit het 
gezin en uit de school weg.  
We proberen in te grijpen voor  
het tot een breuk komt.”

"In 2016 kregen we verschillende 
jongeren bij ons die in het tweede 
middelbaar aan de deur waren 
gezet. Dat heeft ons toen aan het 
denken gezet”, vertelt Anne-
Catherine Verhulst, adjunct-
directeur van de vzw. Leerkrachten 
weten niet meer wat gedaan en 
gaan almaar strenger straffen. 
Leerlingen worden elke keer bozer. 
De spanning stijgt. En soms eindigt 
dat inderdaad met een uitsluiting. 

Daarom, een preventieve 
interventie: een korte pauze, met 
veel autonomie, in volle natuur, drie 
dagen en nachten lang, om de 
spanning te verlagen en de boel te 
kalmeren. Er wordt veel gepraat en 
nagedacht, over het leven, over de 
toekomstplannen van de jongere, 
over zijn relatie met de school, 
afgewisseld met bijna meditatieve 
pauzes en natuurobservatie. Soms 
slapen ze in tenten, meestal in een 
spartaanse hut in de buurt van 
Nassogne. Met de steun van de 
opoep betaalde de vzw de kosten 
voor jongeren die de deelnameprijs 
van 50 euro niet kunnen betalen.  
Ze kochten ook materiaal aan  
om de hut in te richten, tenten, 
wandelschoenen, tassen  
en regenjasjes.

Na de drie dagen komen de jongere, 
de opvoeder van de vzw, de ouders 
en de verantwoordelijken van de 
school samen om de situatie van 
de jongere te bespreken en om te 
luisteren naar zijn kijk op de lastige 
periode die hij doormaakt.

Door de coronacrisis is de 
oorspronkelijke formule tijdelijk 
vervangen door uitstappen van  
één dag. “Maar het idee van boven 
jezelf uitstijgen, hebben we wel 
kunnen behouden”, verzekert  
Pierre Cantraine.

ADEMRUIMTE VOOR PLOETERJONGEREN

In 2018 en 2019 lanceerde het 
partnerschap van het Fonds 
Julie Renson, het Koningin 
Fabiolafonds en de Koning 
Boudewijnstichting twee 
projectoproepen voor de 
samenwerking tussen actoren in 
de geestelijkegezondheidszorg 
en de jeugdhulp in de Federatie 
Wallonië-Brussel. Veertig 
initiatieven kregen steun. 
Lees het volledige verhaal  
op www.kbs-frb.be.

Drie dagen lang, in de vrije 
natuur, ontvluchten jongeren 
hun gezin en hun school.  
Het doel van deze ‘Bulle d’R 
(bulle d’air, zuurstofbubbel)  
is vermijden dat ze op school  
aan de deur worden gezet.  
Dit project van vzw Chaloupe 
kreeg steun van de Koning 
Boudewijnstichting in het kader 
van de oproep ‘Jeugdhulp en 
geestelijke gezondheid’. 
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D O S S I E R  V E E R K R A C H T

Ook buiten de grenzen van  
ons land ondersteunen we,  
samen met de Fondsen die we 
beheren, initiatieven die de 
veerkracht van mensen helpen 
te versterken. Zo ging er 
bijvoorbeeld steun van het  
EU Staff COVID-19  
Solidarity Response Fund,  
het solidariteitsfonds van  
de medewerkers van de 
EU-instellingen, naar een 
project van de organisatie Faros 
in Griekenland.  

Faros helpt niet-begeleide kinderen 
op de vlucht die midden in de 
pandemie asiel aanvragen in 
Athene. Er zijn meer dan  
5.000 van zulke niet-begeleide 
vluchtelingkinderen en -jongeren 
in Griekenland. Drie op de vier van 
hen hebben geen toegang tot een 
opvanghuis, en een kwart is 
vermist, dakloos of leeft in precaire 
omstandigheden. De pandemie en 
de veiligheidsmaatregelen treffen 
de vluchtelingenjongeren sterk, 
vooral omdat veel van de formele 

en informele netwerken en 
diensten niet meer zoals vroeger 
voor hen beschikbaar zijn.

De steun van het Fonds gebruikt 
Faros in zijn activiteiten om de 
jongeren informatie te verschaffen 
over gezondheid en preventie en 
om hen psychosociale bijstand te 
verlenen. Het outreach-project is 
gekoppeld aan het inloopcentrum 
voor dakloze niet-begeleide 
kinderen en jongeren van Faros, 
in het centrum van Athene. 

PSYCHOSOCIALE BIJSTAND VOOR JONGEREN OP DE VLUCHT

DANKZIJ YOUNES EN YOUSSEF  
RENOVEERT KORTRIJK ZIJN TRAPVELDJES  

‘Een ontmoetingsplaats rond een 
potje voetbal. Een openlucht 
jeugddienst.’ Zo noemen de 
tweelingbroers Younes en Youssef 
(23) El Haddaji hun Red-Side 
Academy en het pleintjesvoetbal.  
In 2017 wonnen Younes en zijn 
vriend Jordy in Kortrijk de 
ideeënwedstrijd ID City van het 
Prins Filipfonds, waarmee jongeren 
werden ondersteund die een goed 
idee hadden voor het samenleven 
in hun stad. 

De jongemannen kregen zo het 
startgeld voor hun plan om zeer 
toegankelijke sportactiviteiten aan 
te bieden voor jongeren. “Iedereen 
is welkom om te spelen, zich uit te 
leven, te ontmoeten. Maar ook wie 
met vragen zit, kan bij ons terecht 
voor advies of een luisterend oor. 
Het is vooral belangrijk om een 
positieve sfeer en samenhorigheid 
te creëren”, zo klonk het.

Hun vuur kan nu heel Kortrijk en 
de deelgemeenten aansteken: het 

stadsbestuur heeft aangekondigd 
zowat de helft van de veertig 
trapveldjes in de stad te renoveren, 
met geluidsdempende 
ondergronden en omheiningen. 
Daarnaast is er budget vrijgemaakt 
voor een nieuw plein in de 
binnenstad.

En de Red-Side Academy, waar al 
bijna 300 kinderen en jongeren bij 
aangesloten zijn, krijgt in een 
overeenkomst met de stad een 
budget van 10.000 euro om de 
werking met pleintjesvoetballers te 
versterken en te ondersteunen.

Younes en Youssef El Haddaji zijn 
blij met het plan van de stad en 
dromen ervan dat andere steden 
volgen: “Er zijn steeds meer 
jongeren die willen spelen op een 
trapveldje, in een stad waar het 
aantal inwoners toeneemt. Jaag ze 
niet weg. Ga er op een positieve 
manier mee aan de slag en leer hen 
hoe ze de publieke ruimte correct 
moeten gebruiken.”
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D O S S I E R  V E E R K R A C H T

ERFGOEDBEROEPEN DOORSTAAN OOK DEZE CRISIS

Ontdek het verhaal van Sam Matthijs op www.kbs-frb.be.

Sam Matthijs heeft gekozen voor 
een ongewoon pad: hij volgt in 
het VK een opleiding tot 
kunstsmid. Hij kreeg hiervoor 
een studiebeurs van het Platform 
voor Opleiding en Talent. ‘Ik wil 
unieke objecten maken, geen 
serieproducten die je in elke 
winkel kan kopen.’

Het Platform steunt sinds enkele 
jaren jonge ambachtslieden in 
erfgoedberoepen met beurzen  
om hun vaardigheden te 
vervolmaken met een opleiding  
of stage bij een meester in het 
buitenland. 
 
Na een gedachtewisseling met de 
ambachtslieden over de gevolgen 
van de gezondheidscrisis heeft het 
Platform besloten de criteria voor 
de beurzen te verruimen, om de 
steun ook toegankelijk te maken 
voor ambachtslieden die hun 
ondernemersactiviteit ontwikkelen. 
In duo kunnen een junior vakman 
en een senior vakman samen 
solliciteren om het leren en de 
specialisatie van beiden te 
vergemakkelijken. De oproep voor 
kandidaten is momenteel open.
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K O R T  N I E U W S

800.000 EURO
Fietspaden en -routes, markeringen,  
een verbinding tussen campussen, veilige 
fietsenparkings… Tien nieuwe projecten voor  
een betere fietsinfrastructuur in Brussel  
ontvangen steun van het Fonds Bikes in Brussels, 
voor een totaal van 804.817 euro. De oproep blijft 
lopen: nieuwe projecten kunnen op elk moment 
worden ingediend.

NIEUWE BELASTINGREGELS VOOR 
SCHENKEN OF NALATEN AAN 
GOEDE DOELEN
De Vlaamse regering voerde wijzigingen door voor de 
fiscale behandeling van schenkingen en erfenissen die 
verband houden met filantropie. De nieuwe regels gelden 
vanaf  1 juli 2021, voor schenkingen of nalatenschappen 
vanwege personen die in het Vlaams Gewest 
gedomicileerd zijn. Er komt voor goede doelen een 
0%-tarief zowel in de schenkbelasting als in de 
erfbelasting. Dit betekent dat goede doelen niet meer 
worden belast op giften, noch op wat per testament aan 
hen wordt nagelaten. Als stichting van openbaar nut 
geniet de Koning Boudewijnstichting van deze 
0%-tarieven. Anderzijds wordt het duolegaat in het 
Vlaams Gewest fiscaal minder gunstig. Deze techniek 
komt neer op een testament met twee legaten: een legaat 
aan een goed doel dat de opdracht krijgt om alle 
erfbelasting over de nalatenschap te betalen én een 
tweede legaat aan andere personen (vaak verre 
familieleden, vrienden of kennissen). De belastingregels 
hiervoor wijzigen, waardoor het duolegaat niet meer tot 
het beoogde resultaat leidt. Wie een testament heeft 
opgemaakt met een duolegaat, gaat best samen met zijn 
adviseurs na of een aanpassing nodig is.

WERELDVERMAARD  
RETABEL GERESTAUREERD
Na drie jaar onderzoek en restauratie schittert het 
befaamde Sint-Jorisretabel (1493) van Jan II Borman 
opnieuw in het Museum Kunst & Geschiedenis.  
Het interdisciplinaire onderzoek, gefinancierd door het 
Fonds Jonckheere, leidde tot onverwachte vondsten  
en bood een verklaring voor aloude mysteries.

www.erfgoed-kbs.be

STEEDS MEER WOONZORGCENTRA 
GAAN VOOR TUBBE
COVID-19 zette dan wel het leven in de rust- en 
verzorgingstehuizen onder spanning, men moet 
daarom de participatie en betrokkenheid van 
bewoners en personeel niet stopzetten. Wel 
integendeel. Met de steun van Iriscare kon de KBS tien 
rust- en verzorgingstehuizen  in Brussel selecteren die 
zullen worden begeleid door ervaren coaches bij de 
invoering van de Tubbe-aanpak. Daarenboven loopt er 
deze zomer een oproep voor woonzorgcentra in heel 
België die ook voor Tubbe willen kiezen. Dankzij de 
ondersteuning van Belfius zullen 70 woonzorgcentra  
worden geselecteerd.

WANDTAPIJT VOOR DOORNIK
Een 16de-eeuws wandtapijt, dat mogelijks in Doornik 
vervaardigd werd en getuigt van de verschillende 
stijlen die in de pre-renaissance samenkomen,  
krijgt een plaats in het TAMAT in Doornik.  
Dankzij het Fonds Claire et Michel Lemay kon dit 
mysterieus wandtapijt aangekocht worden.

www.erfgoed-kbs.be
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BIJKOMENDE STEUN  
VOOR CULTUURSECTOR
De solidariteitsfondsen voor de 
cultuursector, waarover we in een vorige 
uitgave uitvoeriger berichtten, blijven 
actief. Recent keurde het Fonds 
LIVE2020 48 relanceprojecten goed, 
voor een totaal van 71.075 euro. Dat brengt 
het totaal tot nu toe op 508.847 euro steun 
aan 453 individuen en 95 
relanceprojecten. Een nieuwe  
oproep van het Fund Belgian Music, 
specifiek voor projecten van 
muziekopnames, werd net eind juni 
afgesloten. Na de zomervakantie wordt 
de selectie bekendgemaakt.

3 VRAGEN OVER 

DE RESTAURATIE VAN  
HET DOMEIN VAN FREYR 

Het voortbestaan van een van de mooiste plekjes van 
Wallonië verzekeren en tegelijk streven naar ecologische 
duurzaamheid: dat was het doel van het grootschalige 
restauratieproject van het Domein van Freÿr, uitgevoerd 
met de steun van het Fonds Lagarde Laubespin. 

Het project 'Chateau Zéro Emissions" ('kasteel zonder uitstoot')  
is nu afgerond. Waaruit bestond dat? 
Bertrand Dierckx, architect belast met de restauratie van het domein:  
"Het was de bedoeling om de ecologische voetafdruk van de site te 
verkleinen. Om de CO2-uitstoot te beperken, hebben wij de oude 
oliegestookte ketels vervangen door efficiënte houtpelletketels. Er werd 
ook een waterzuiveringsinstallatie geïnstalleerd om het afvalwater van het 
kasteel te zuiveren. Tegelijkertijd werden de daken, de gevelbekleding en 
ander houtwerk gerestaureerd met traditionele ambachtelijke technieken."

Ook is besloten een hoogstamboomgaard aan te planten, waarom? 
Denis Miraillé, landschapsingenieur: "Oorspronkelijk werd de heuvel -  
die al tientallen jaren bebost was - ingenomen door boomgaarden met 
hoogstamfruitbomen. Wij wilden het halfopen karakter herstellen door 
het bos te vervangen door een hoogstamboomgaard, die op natuurlijke 
wijze door schapen wordt onderhouden. De percelen werden opnieuw 
ingezaaid en beplant met appel-, peren-, pruimen- en kersenbomen.  
Deze terugkeer van het vroegere landschap gaat gepaard met een 
economische diversificatie: van het geproduceerde fruit zal sap worden 
gemaakt en verkocht.”

Is de boomgaard ook van ecologisch belang? 
Mathieu Halford, Natura 2000-adviseur bij Natagriwal: "De 
weideboomgaard is een zeer interessante biotoop voor de biodiversiteit, 
een omgeving die gunstig is voor vele diersoorten: bestuivende insecten, 
vogels die in holletjes broeden (holenbroeders), kleine zoogdieren...  
Hij vormt ook een habitat en een bevoorrecht jachtgebied voor de 
kolonies vleermuizen die in Freÿr aanwezig zijn. Het terrein is bijzonder 
goed gelegen, vlakbij hun ‘kraamkliniek’: de zolder van de schuur van het 
kasteel, waar de geboorte plaatsvindt. Het is van grote waarde voor het 
behoud van deze zeldzame en bedreigde soorten."

Het Domein van Freÿr, geklasseerd als uitzonderlijk erfgoed, is een van de toeristische juweeltjes 
van de Boven-Maas. Meer informatie over het restauratieproject op www.erfgoed-kbs.be.

K O R T  N I E U W S

ACTIVITEITENVERSLAG  
Het activiteitenverslag over 2020,  
integraal of een versie ‘op maat’,  
is te raadplegen of downloaden op  
www.kbs-frb.be. Het presenteert  
de 685 personen en 3.873 organisaties 
die we ondersteunden, onze publicaties, 
partnerschappen en opdrachten voor 
overheden.  Op de website vindt u ook 
de gedetailleerde rekeningen voor 2020, 
de gegevens over het financiële en 
administratieve beheer, de 
samenstelling van de Raad van Bestuur 
en Adviesraad, stuurgroepen, beheers- 
en begeleidingscomités, en jury's.

www.kbs-frb.be

ZOMERTIP ! 
Het BELvue museum en experience.
brussels slaan de handen in elkaar met 
een uniek spel, alleen te spelen of met 
je bubbel. Spelenderwijs ontdek je op en 
rond het Koningsplein verrassende en 
soms weinig bekende facetten van 
Brussel. Beschikbaar tot 28/8. 

www.belvue.be
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Van bij de geboorte tot aan de 
oude dag: een mensenleven lang 
staat de thuiszorg van Zorg 
Leuven klaar om mensen bij te 
staan. “Wij hebben een zeer 
gevarieerde doelgroep”, zegt 
Hilde Clincke, directeur 
Thuiszorg bij Zorg Leuven. 
“Thuiszorg is vaak als eerste en 
als laatste aan zet.  
Onze medewerkers moeten  
mee evolueren met de continu 
veranderende behoeften.”  
De welzijnsorganisatie begon 
daarom een ambitieus project, 
dat steun kreeg van het  
Fonds Dr. Daniël De Coninck.  
Het project bestaat uit drie delen 
die met elkaar verbonden zijn.

SCHEIDING WERK  
EN PRIVÉLEVEN
De eerste versnelling: 
huishoudhulpen en  
verzorgenden kregen een tablet 
mee naar de cliënt. Terwijl ze 
voordien hun eigen telefoon en 
mailadres gebruikten voor 
communicatie, gebruiken ze  
nu de tablet om te bellen en te 
mailen. Als een cliënt vraagt om 
iets op te zoeken, kan dat meteen. 
Medewerkers kunnen hun 
werkplanning opsnorren  
of vakantie aanvragen,  
of snel iets opzoeken. 
Thuiscoördinatoren  
kunnen medewerkers  
vlotter bereiken. 

Met de tablets verdwijnt tijdrovend 
papierwerk en houden medewerkers 
werk en privéleven makkelijker 
gescheiden. Allemaal voordelen, 
maar nogal wat anciens hadden 
koudwatervrees. “Ze waren bang dat 
het niet zou lukken of dat ze iets  
mis zouden doen,” zegt Katleen 
Vanhelmont, die de collega’s coacht 
en zelf ook nog vier uur per week  
in de praktijk staat.

“Ik zei dan dat ik zelf ook soms moet 
zoeken. Dat ze de tijd krijgen om zich 
aan te passen. Dat een fout makkelijk 
rechtgezet kan worden.” Zorg Leuven 
organiseerde opleidingen over de 
tablets en één-op-één begeleiding 
voor wie er behoefte aan had.

W E R K B A A R  W E R K

Voor de verzorgenden en huishoudhulpen van Zorg Leuven was de puzzel van werk en privéleven niet 
altijd makkelijk te leggen. Een doorgedreven programma van digitalisering en flexibilisering van hun 
werkorganisatie geeft niet alleen het leven van hun cliënten, maar ook hun eigen leven meer kwaliteit.

INTELLIGENT DIGITALISEREN,  
TEVREDEN THUISZORGERS
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W E R K B A A R  W E R K

FLEXIBELE 
UURROOSTERS
Tweede versnelling: flexibele 
uurroosters en afgestemde zorg. 
Samen met iedere huishoudhulp 
en verzorgende werd een 
uurrooster ineengepuzzeld. 
“Vroeger begon iedereen  
’s ochtends op hetzelfde uur  
en kon je kiezen tussen een halve 
dag of een hele dag werken, er zat 
niks tussenin,” zegt Hilde 
Clincke. Nu kiezen medewerkers 
uit een aantal startmomenten en 
stellen ze hun uurrooster samen 
met verschillende tijdsblokjes,  
tot een dag van minimum drie 
uur en maximaal acht uur.  
“Zo kunnen ze schuiven met  
hun werkuren in functie van  
hun privéleven,” zegt Clincke. 

Ook de cliënten werd gevraagd 
wie graag vroeg op de dag 
geholpen wordt en wie pas later. 
Werkroosters en wensen  
van de cliënten werden zo 
ineengeschoven. Clincke:  
“We werken met kortere blokken 
en bieden hulp op maat.  
Niet meteen een halve dag,  
maar bijvoorbeeld een uurtje 
voor het middagmaal of elke  
dag kortere blokjes in plaats  
van twee keer per week een  
halve dag.” Al snel kon het 
flexibele uurrooster op 
enthousiasme rekenen.  

Wie aanvankelijk minder juichte, 
was het middenkader dat onder 
andere de planning moet 
beheren. “Wij hebben veel tijd 
gestoken in informeren en 
sensibiliseren, in het organiseren 
van oefensessies en het 
beluisteren van hun 
verzuchtingen,” zegt Elien 
Brasseur, teamcoördinator 
Thuiszorg.

SNEL PROBLEMEN
VLAGGEN
De derde versnelling:  
de Zorg@Home-app die  
Zorg Leuven samen met een 
extern bureau ontwikkelde.  
De app vervangt de fysieke 
cliëntenmap. Hij bevat de 
zorgplanning zodat de 
leidinggevende kan opvolgen 
welke taken zijn uitgevoerd. 
Medewerkers kunnen  
eventuele problemen bij de  
cliënt snel signaleren aan een 
‘Plusteam’ achter de schermen, 
met onder andere een 
ergotherapeut, een 
eerstelijnspsycholoog en  
een mantelzorgcoördinator. 

De app werd uitgebreid  
getest door de medewerkers en 
aangepast na hun opmerkingen. 
“Om hen te overtuigen van de 
meerwaarde ervan, herinneren 
wij eraan dat het met die  
fysieke cliëntenmap kan 
mislopen. Papieren kunnen 
verloren gaan zodat de privacy 
van cliënten soms letterlijk op 
straat dreigt te belanden, de map 
kan verkeerd gelegd worden.  

Met de app heb je altijd alles bij 
de hand en kan je snel bijsturen 
bij problemen, zonder al die  
mailtjes en telefoontjes,”  
zegt Katleen Vanhelmont.

AANTREKKELIJKE 
WERKGEVER
Zorg Leuven gaat vanaf het 
najaar haar kennis over deze  
app delen met de sector.  
Dan gaat ook de vierde en  
laatste fase van het project in, 
met de organisatie van een 
e-learning-platform. 

Het effect van het hele project 
wordt nauwgezet opgevolgd  
aan de hand van een reeks 
indicatoren. “Dit continu  
meten dwingt ons om te 
reflecteren en houdt ons bij de 
les,” zegt Hilde Clincke.  
Dit alles moet van Zorg Leuven 
een aantrekkelijke werkgever 
maken op een krappe 
arbeidsmarkt. “Dit is niet 
digitaliseren om te digitaliseren. 
Wij willen dit op een gezonde  
en intelligente manier doen.”

Het Fonds Dr. Daniël De Coninck, 
beheerd door de Koning 
Boudewijnstichting, investeert in 
een humane, toegankelijke en 
kwaliteitsvolle eerstelijnszorg.  
Zo wil het de gezondheid en de 
levenskwaliteit van mensen met 
een zorg- of ondersteuningsnood 
in de thuissituatie verbeteren.  
Het Fonds wil ook zorg- en 
welzijnsprofessionals 
ondersteunen.

Naast negen andere organisaties 
kreeg Zorg Leuven ondersteuning 
in het kader van de oproep 
Toekomstgericht werken in de 
thuiszorg, waarmee het Fonds wil 
bijdragen aan het aantrekkelijk 
maken van beroepen in de 
thuiszorg en het counteren van de 
uitstroom van professionals in de 
zorg- welzijnssector.

www.fondsdanieldeconinck.be

 “Dit is niet digitaliseren  
om te digitaliseren.  
Wij willen dit op een  

gezonde en intelligente  
manier doen.”

Hilde Clincke,  
directeur Thuiszorg bij Zorg Leuven
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M U Z I E K E R F G O E D

Het Erfgoedfonds van de Stichting 
bouwde reeds een mooie collectie 
op van getuigen van ons muzikaal 
erfgoed, zowel door schenkingen 
als door aankopen, vaak met de 
steun van de filantropische 
Fondsen die ze beheert.

Soms zijn deze stukken – 
instrumenten, manuscripten, 
opnames – te fragiel om nog hun 
vitrinekast te verlaten. Maar 
gelukkig is dat lang niet altijd zo. 
Muziek is bij uitstek het terrein 
waar mogelijkheden liggen om 
erfgoed tot leven te brengen voor 
de luisteraar van nu. Hetzij 
doordat jonge muzikanten de kans 

krijgen om een hoogkwalitatief 
historisch instrument te bespelen, 
hetzij doordat een partituur wordt 
herontdekt en uitgevoerd. 

Een mooi voorbeeld is dat van 
Pierre Fontenelle, een jonge cellist 
uit Namen die zijn plaats heeft 
verworven bij het orkest van de 
Opéra Royal de Wallonie in Luik en 
zich tegelijk door studie blijft 
bekwamen. Hij kreeg een cello in 
bruikleen uit 1860, gemaakt door 
Nicolas François Vuillaume, die in 
de 19de eeuw een atelier runde in 
Brussel en de instrumentenbouwer 
was van het Koninklijk 
Conservatorium. 

De bruikleen illustreert hoe het 
netwerk van het Erfgoedfonds tot 
mooie samenwerkingen kan 
leiden. Het instrument werd 
aangekocht door het Fonds Léon 
Courtin-Marcelle Bouché. Het 
beheer van de bruikleen, met de 
opvolging en administratie die 
daarbij hoort, is in handen van het 
Fonds Strings for Talents  
(zie ook kader).

Pierre Fontenelle is zeer opgezet 
met deze kans: “Ik ben verrukt en 
vereerd dat ik deze cello 
toevertrouwd kreeg, na een lange 
zoektocht naar een muzikale 
metgezel.  

Muziekerfgoed kan schitterend zijn in musea, maar nog mooier is het als de oude instrumenten 
en partituren kunnen weerklinken en voor een hedendaags publiek tot leven komen.  

Het Erfgoedfonds beheert een groeiend patrimonium van instrumenten en manuscripten.

MUZIEKERFGOED TOT LEVEN GEBRACHT 

Pierre Fontenelle
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M U Z I E K E R F G O E D

INSTRUMENTEN  
VOOR JONG TALENT
Naast de cello die Pierre Fontenelle 
bespeelt, worden via de Stichting nog 
meer instrumenten ter beschikking 
gesteld van jong talent.

Het Fonds Strings for Talent koopt 
expliciet met dat doel instrumenten 
aan. De eerste aankoop, uit 2019, wordt 
nu bespeeld door celliste Florianne 
Remme. Recenter volgde de aankoop 
van een quatuor (twee violen, een 
altviool en een cello). De selectie van de 
muzikanten die deze in bruikleen zullen 
krijgen, is aan de gang.

Een Fonds waarvan de oprichtster 
anoniem wil blijven, verwierf twee cello’s 
en twee strijkstokken, waarvan  
één cello reeds is toegewezen,  
aan Diego Coutinho. 

Het Erfgoedfonds zelf leent een 
19e-eeuwse strijkstok uit aan celliste 
Camille Thomas.

Tot slot is er het Fonds L’Instrument  
du Musicien, dat jonge musici helpt om 
hun eigen instrument aan te kopen, 
met een spaarplan waaraan ook door 
het Fonds wordt bijgedragen. 
Daarnaast stelden particuliere 
eigenaars twee violen ter beschikking, 
die twee jonge talenten in bruikleen 
kregen.

 “Dit instrument is  
als een levend wezen  

waarmee ik een relatie  
van vertrouwen en  
respect zal weven.”

Pierre Fontenelle

Dit Belgische erfgoed was al 
tientallen jaren niet meer 
bespeeld. Terug in zijn 
geboorteland, weerklinken 
opnieuw de zilverachtige hoge 
tonen en de spelonkachtige 
bassen die mij zo inspireerden  
bij de eerste aanraking.”

“Een musicus kan zijn  
muzikaal ideaal niet baren  
zonder een instrument van 
uitzonderlijke kwaliteit.  
Zoals een schilder zijn  
verbeelding op een doek 
projecteert met een vol palet van 
de meest complexe tinten en 
penselen van verschillende 
fijnheid, zo ben ik ervan  
overtuigd dat mijn artistieke  
visie geboren kan worden uit de 
ingewanden van deze Nicolas-
François Vuillaume. Veel meer  
dan het eenvoudige materiële 
resultaat van de mysterieuze 
wetenschap van de luitbouw, is dit 
instrument, begiftigd met een 
uitgesproken klankpersoonlijkheid 
en bijzondere gevoeligheden, meer 
een levend wezen waarmee ik een 
relatie van vertrouwen en respect 
zal weven.”

MANUSCRIPT LEIDT 
TOT OPVOERING
Zeer uitzonderlijk duikt een 
manuscript op met muziekstukken 
die al eeuwen niet meer gespeeld 
zijn. Het Leuven Chansonnier,  
tevens aangekocht door het  
Fonds Léon Courtin-Marcelle 
Bouché, is zo’n bijzondere  
vondst.

Dit meerstemmig liedboek uit de 
late 15e eeuw, compleet en in zijn 
oorspronkelijke band, was in de 
vergetelheid geraakt tot het in 
2016 weer opdook. Het bevat een 
geestelijk werk in het Latijn en 49 
wereldlijke liederen in het Frans. 
Dat daarbij ook onbekende 
stukken zijn, maakt het 
chansonnier zeer interessant voor 
de muziekgeschiedenis. 

Het Leuven Chansonnier werd 
toevertrouwd aan de Alamire 
Foundation in Leuven, het 
internationaal centrum voor de 
studie van de muziek in de Lage 
Landen. Dat instituut buigt zich 
over de musicologische studie van 
het materiaal. Bovendien volgde al 
in 2017 een wereldpremière in 
New York, door het Solazzo 
Ensemble; sindsdien werden de 
polyfonische liederen al 
verschillende keren professioneel 
verklankt.

Hopelijk kan binnen afzienbare  
tijd ook ‘De bruid van Messina’ 
worden uitgevoerd, de enige  
opera van de Belgische violist  
en componist Henry Vieuxtemps 
(1820-1881). Het Erfgoedfonds 
verwierf het handschrift van de 
niet volledige afgewerkte opera 
ongeveer tien jaar geleden dankzij 
het Fonds Manoël de la Serna. 
Inmiddels is het manuscript 
gerestaureerd en is het stuk,  

onder impuls van musicologe 
Agnès Vieuxtemps en  
orkestleider Nicolas Krauze, 
bewerkt voor een volledige 
uitvoering. Het is dus uitkijken 
naar een wereldpremière om de 
kroon te zetten op deze unieke 
onderneming.

Het Leuven Chansonnier
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Uit de studie blijkt in welke mate 
vrijwillige inzet onze samenleving 
ten goede komt, zowel in sociaal 
als in economisch opzicht. 
Vrijwilligers sporen onbevredigde 
maatschappelijke behoeften  
op en proberen die te verhelpen.  
Zij spelen een complementaire rol 
ten opzichte van betaalde krachten: 
zij kunnen een soepeler en 
menselijker antwoord bieden op 
bepaalde behoeften, zonder dat 
winstgevendheid vereist is.  
De diensten die zij aan de 
gemeenschap verlenen zijn  
talrijk en gevarieerd. Het zijn 
productieve activiteiten in de ware 

zin van het woord, die ook 
bijdragen tot de democratische 
werking van onze samenleving. Om 
nog te zwijgen van de voordelen 
voor de vrijwilligers zelf: hun 
betrokkenheid levert onder meer 
sociale contacten op, 
beroepskennis en -vaardigheden, 
persoonlijk welzijn en 
zelfvertrouwen.

Om al deze redenen steunt de 
Stichting deze geëngageerde 
burgers en volgt zij de ontwikkeling 
van de verenigingensector - waar 
de overgrote meerderheid van de 
vrijwilligers hun bijdrage leveren.  

GEORGANISEERD  
KADER
In België zijn vrijwilligers  
vooral actief in verenigingen,  
openbare diensten of 
ondernemingen van de sociale 
economie. Volgens deze definitie, 
die hulp in de familie of privésfeer 
buiten beschouwing laat, 
vertegenwoordigen zij 7,8%  
van de bevolking, of 735.000 
mensen. Er zijn enkele  
verschillen tussen de regio's:  
8,8% van de mensen in  
Vlaanderen is betrokken bij 
vrijwilligerswerk, 6,6% in Wallonië 
en 6,4% in Brussel. 

Sociale ondersteuning, onderwijs, cultuur, sport... Vrijwilligers zijn aanwezig op vele terreinen van het 
maatschappelijk leven. Wat betekent vrijwilligerswerk in ons land? Wie zijn de vrouwen en mannen die 
ervoor kiezen zich in te zetten voor vrijwilligersactiviteiten? Een studie die werd uitgevoerd op initiatief 
van de Koning Boudewijnstichting geeft een overzicht van het vrijwilligerswerk in België.

VRIJWILLIGERS, ONMISBARE  
SCHAKELS IN ONZE SAMENLEVING

De COVID-19-crisis heeft grote gevolgen voor het vrijwilligerswerk. Volgens de Barometer van de Verenigingen 2020 zag 33% 
van de verenigingen het aantal vrijwilligers tussen maart en september 2020 halveren. Een sterke daling, die gedeeltelijk 
wordt verklaard door de leeftijd van de vrijwilligers, van wie bijna een derde ouder is dan 60 jaar. Deze situatie is verre van 
onbeduidend voor de sector: vrijwilligers vormen een kostbare, zelfs vitale hulp voor veel verenigingen. 
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SENIOREN EN 
AFGESTUDEERDEN
Ongeveer evenveel mannen als 
vrouwen zijn als vrijwilliger 
actief. Qua opleidingsniveau 
zijn er wel verschillen: meer 
dan de helft van de 
vrijwilligersactiviteiten wordt 
uitgevoerd door mensen met 
een hoger onderwijsniveau 
(bachelor of master) en een 
derde van de vrijwilligers heeft 
een diploma hoger middelbaar 
onderwijs. Met andere 
woorden, hoe hoger je opgeleid 
bent, hoe meer vrijwilligerswerk 
je doet.

Naar leeftijd bekeken, is het 
percentage vrijwilligers het 
hoogst in de leeftijdsgroep 
30-49 jaar (8,8%). Voor 
60-plussers bedraagt dit 

percentage 7,2%. Aangezien 
deze laatste categorie echter 
een zeer groot deel van de 
bevolking uitmaakt, vormen de 
60-plussers de grootste groep 
vrijwilligers: bijna één op de 
drie vrijwilligers is ouder dan 
60 jaar.

DIVERSE SECTOREN  
EN FUNCTIES
In welke sectoren zijn vrijwilligers 
actief? In de eerste plaats steken 
zij hun energie in cultuur, gevolgd 
door sportverenigingen en sociaal 
welzijn. Daarna komen onderwijs, 
opleiding en onderzoek, 
belangenbehartiging en jeugd. 
Vrijwilligerswerk op religieus 
gebied en in de gezondheidszorg  
is slechts marginaal 
vertegenwoordigd. 

De activiteiten die vrijwilligers verrichten, zijn zeer uiteenlopend. 37% van de 
vrijwilligers besteden hun tijd aan het vervullen van ‘technische en bemiddelende’ 
functies in verenigingen. Dit is zeer ruim, van het eenvoudig bijwonen van een 
vergadering, het organiseren van een debatavond tot het voorbereiden van een 
jeugdwerkkamp. 25% heeft een leidende rol (penningmeester of bestuurslid).  
23% houdt zich bezig met ‘dienstverlening aan personen’ (koken, drank verkopen, 
met zieken praten, enz.). De zogenaamde ‘basisfuncties’ (schoonmaak, afwas, 
toezicht) worden door bijna 15% van de vrijwilligers vervuld. En bijna 11% van de 
vrijwilligers verrichten administratieve taken.

7,8% 
van de Belgische bevolking verricht 

vrijwilligerswerk in een georganiseerd 
kader (vereniging, openbare dienst, 

sociale onderneming), 
dat zijn

 
735.000  
mensen

Een vrijwilliger besteedt  
gemiddeld

200 uur 
per jaar aan zijn/haar vrijwilligerswerk,

d.w.z. bijna 

4 uur  
per week

Vrijwilligersactiviteiten 
vertegenwoordigen

2,4%
van het jaarlijkse volume  

betaald werk in België.

Deze cijfers komen uit de 
studie over vrijwilligerswerk in 

België, uitgevoerd door 
onderzoekers van de UGent in 

opdracht van de Koning 
Boudewijnstichting. De studie 

is gebaseerd op de  
resultaten van de 

arbeidskrachtenenquête die 
de FOD Economie in 2019 
heeft uitgevoerd. U kunt de 

publicatie "Vrijwilligerswerk in 
België. Kerncijfers 2019", 

evenals een samenvattende 
ZOOM, gratis downloaden via 

www.kbs-frb.be.

Verdeling van vrijwilligersactiviteiten per sector (in%)

18,2

13

11,9

10,810,6

6,1

23

2,1
4,5

Cultuur, culturele verenigingen, 
natuur
Sport
Sociale hulpverlening
Onderwijs, vormings- en  
onderzoeksinstellingen
Verdediging van rechten  
en belangen
Jeugd
Religie
Gezondheidszorg
Onbekend / ander
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TABOE OP PALLIATIEVE ZORG  
VOOR ALS-PATIËNTEN DOORBREKEN 

Wie de diagnose van ALS 
(amyotrofische laterale sclerose) 
krijgt, weet dat hij of zij nog 
gemiddeld 33 maanden te leven 
heeft. “Als ALS-patiënten horen dat 
ze palliatieve zorg kunnen krijgen, 
zeggen ze: ‘Maar daar ben ik toch 
nog niet?’ Ze willen daar nog niet 
mee geconfronteerd worden, omdat 
ze palliatieve zorg associëren met 
die allerlaatste fase”, zegt Liesbet 
Casier, de ALS Liaison bij de Liga. 
Nochtans kan palliatieve zorg – of 
supportieve zorg zoals de ALS Liga 
het liever gezien had – hen goed 
begeleiden en ondersteunen tijdens  
hun ziekte. 

WENSEN VOOR
LEVENSEINDE
Hoe sneller patiënten en hun 
omgeving het gesprek aangaan met 
zorgverleners over hoe ze die jaren 
van hun leven zien, hoe beter, ook 
met het oog op het vastleggen van 
de vroegtijdige zorgplanning. 
Typisch voor ALS zijn de 
toenemende communicatie- en 
articulatieproblemen. “Op een 
bepaald moment valt de motoriek 

volledig weg”, zegt de ALS Liaison. 
“Mensen kunnen niet meer zelf 
zeggen wat ze willen. Als op 
voorhand niets besproken is, wordt 
de patiënt geleefd. Men komt soms 
in een benarde situatie terecht  
die misschien niet gewenst was.” 

15 procent van de ALS-patiënten 
ontwikkelt bovendien fronto-
temporale dementie (FTD). “Dan is 
de patiënt niet meer in staat om zo 
gewenst een wilsbeschikking of een 
euthanasieverklaring in orde te 
brengen”, zegt Evy Reviers, 
directeur van de ALS Liga. Nog een 
reden om dit gesprek tijdig en rustig 
aan te pakken.

HANDVATEN VOOR
HULPVERLENERS
Maar hoe voer je dat gesprek? 
Wanneer? Welke aandachtspunten 
zijn specifiek bij een ALS-patiënt, 
zoals pijn- en symptoomcontrole? 
De ALS Liga wil zorgverleners 
handvaten geven om dit belangrijke 
gesprek te voeren. En om tevens bij 
zichzelf te voelen welke remmen er 
zijn om dit gesprek aan te gaan.  

“Zo nodig tonen we hen hoe  
ze mensen kunnen verwijzen  
naar andere zorgverleners”,  
zegt Liesbeth Casier.

De ALS Liga werkt een tweetalige 
e-learning uit voor huisartsen, 
paramedici zoals kinesisten, 
logopedisten of ergotherapeuten, en 
thuisverpleegkundigen. Maar ook 
patiënten en hun omgeving zullen 
ze kunnen volgen. De digitale 
opleiding wordt uitgewerkt samen 
met de acht Neuromusculaire 
Referentiecentra in België. Ze wordt 
ook verspreid via deze NMRC en 
via de beroepsverenigingen in 
Vlaanderen en Wallonië.

Het Fonds Marianne en Jean 
Mechelynck wil de vorming, 
sensibilisering en begeleiding van 
professionals en vrijwilligers 
bevorderen, om samen tot een 
betere communicatie te komen 
over palliatieve zorg. Via een open 
oproep selecteerde het Fonds 
zeven organisaties, die samen ruim 
153.000 euro aan steun krijgen 
voor het uitwerken en organiseren 
van vormingen.

ALS is een sluipende ziekte die 
de spieren en zenuwbanen een 
na een aantast. De gemiddelde 
levensverwachting na diagnose 
is drie jaar. Palliatieve zorg kan 
de zowat 1.200 ALS-patiënten 
in ons land waardevolle 
ondersteuning bieden.  
De ALS Liga werkt hierover  
een e-learning uit voor 
professionals, patiënten en hun 
naasten, met steun van het 
Fonds Mechelynck.

P A L L I A T I E V E  Z O R G
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DIGITALE HULP AAN HUIS  
VOOR VLUCHTELINGEN

In België lopen niet-EU-migranten, en zeker vrouwen, een groot risico op digitale uitsluiting.  
Met de projectoproep ‘Digi-Welcome’ wil de Stichting die groep extra ondersteunen.  

Het Limburgs Platform voor Mensen op de Vlucht (LPV) greep dat met beide handen aan.

D I G I W E L C O M E

Ahin

In het kader van haar activiteiten  
ter bevordering van de digitale 
inclusie van kwetsbare mensen 
lanceerde de Stichting de 
projectoproep 'Digi-welcome'. 
Doelstelling: vergemakkelijken van 
de toegang tot internet en online-
informatie voor nieuwkomers.  
25 geselecteerde projecten  
ontvangen financiële steun, voor 
een totaalbedrag van 400.000 euro.

“Tijdens de eerste lockdown  
in maart 2020 merkten we  
dat de hulpverlening niet  
meer bereikbaar was.  
Internet gebruiken en 
telefoneren zijn vaak een 
drempel voor vluchtelingen.  
Zij trokken dan met hun  
vragen naar onze vrijwilligers”, 
vertelt Lieve Misotten, 
vrijwilliger en bestuurder bij het 
LPV. “We zijn daarom nog meer 
dan vroeger in gaan zetten op 
de ontwikkeling van digitale 
vaardigheden. Een smartphone 
is voor velen het enige middel 
om contact te hebben met 
familie. En vaak staat  
het hele dossier van een 
vluchteling erop.”

Het LPV is een netwerk  
van vrijwilligers, comités, 
organisaties en personen die 
zich inzetten voor ‘Mensen  
op de Vlucht’. Op verschillende 
locaties in de provincie zetten 
ze digikiosken op, plaatsen  
waar kwetsbare mensen toegang 
tot internet krijgen, al dan  
niet met ondersteuning van  
een vrijwilliger. Daarheen 
komen is echter vaak een te 
grote stap. Daarom wil  
het LPV met de middelen  
van ‘Digi-Welcome’ de 
laaggeletterde vrouwen met  
een recente migratieachtergrond 
individueel begeleiden.  
“Er zijn veel obstakels”, 
verduidelijkt Lieve Misotten. 
“Vaak kennen ze nog niet 
genoeg Nederlands, ze kunnen 

zich niet vlot verplaatsen,  
ze hebben geen kinderopvang. 
Als vrouw deelnemen aan een 
groepsactiviteit is ook niet  
altijd vanzelfsprekend.  
Een vrijwilliger kan dan aan 
huis gaan met een laptop.  
Zo kunnen we op maat werken, 
echt ingaan op de individuele 
vragen en noden.  
We zoeken daarom 
ervaringsdeskundigen, liefst 
vrouwen. Zij spreken de taal, 
kennen de cultuur en dat  
maakt dat er sneller een 
vertrouwensband ontstaat.”

ERVARINGS-
DESKUNDIGE
Ahin is een van die 
ervaringsdeskundigen.  
Ze is een Koerdische uit Syrië  
en is nu bijna zes jaar in België. 
“Mijn broer en zus hebben me 
opgevangen. Ook mijn collega’s, 
die vaak uit dezelfde situatie als 
ik kwamen, konden me veel 
leren. Zij wisten wat ik 
meemaakte. De grootste  
barrière is taal. Je weet niet wat 
je moet doen, wie je kan 
aanspreken en hoe. Ik wil nu 
ook graag mensen op de vlucht 
helpen.” Voor het project  
worden laptops en andere 
materialen aangekocht en  
er komen vormingen  
voor de vrijwilligers.  
Digitale ondersteuning is  
vaak ook een aanleiding  
om andere vragen voor te 
leggen aan vrijwilligers.  
Die kunnen dan  

doorverwijzen naar allerlei 
initiatieven in de omgeving, of 
naar hulp- en dienstverlening. 

De begeleiding aan huis is een 
onderdeel van het brede digitale 
verhaal dat het LPV aan het 
schrijven is, met onder meer de 
digikiosken en een een 
samenwerking met Ligo,  
Centra voor Basiseducatie.
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INNOVATIE 
TESTEN DOOR 
KRACHTEN TE 
BUNDELEN

Impactinvesteerders houden niet 
alleen het financiële rendement in 
de gaten, ze kijken ook naar de 
impact op de samenleving van het 
bedrijf of de organisatie waarin ze 
investeren. Impact investment is 
een groeiende sector, waarbij bank-
garanties, leningen en kapitaalsin-
vesteringen gedaan worden voor de 
organisatie in kwestie.

Als onafhankelijke  
filantropische speler kan de 
Koning Boudewijnstichting  
een voortrekkersrol spelen en 
innovatieve modellen testen  
om maatschappelijke impact te 
creëren of te versterken.  
Deels in navolging van goed 
werkende internationale 
voorbeelden is de KBS overtuigd 
geraakt van het potentieel van 
impactinvesteringen en hun 
hefboomeffecten.

Ook als is aangetoond dat een 
concept uitvoerbaar is en het 

businessmodel erachter 
waarschijnlijk levensvatbaar is, 
blijven impactinvesteringen vaak 
risicovol. Instrumenten voor 
impactinvesteringen zijn daarom 
interessant voor stichtingen en 
andere social-profitspelers, meent 
de KBS. Een belangrijk criterium 
daarbij is dat impactinvesteringen 
binnen de logica van lokale 
economieën blijven. Investeerders 
moeten oog hebben voor de 
mogelijke verstoring van het 
lokale ecosysteem.

Enkele voorbeelden maken 
duidelijk wat de KBS en haar 
partners doen op dit vlak.

KOFFIE IN BURUNDI
Zowat 600.000 gezinnen in 
Burundi proberen te leven van 
koffie, sommigen via coöperaties. 
De KBS ondersteunt al vele  
jaren de COCOCA-unie van 
koffiecoöperaties met beurzen  
en netwerking.  

Ze stelt zich sinds 2014 jaarlijks 
borg voor de prefinanciering van de 
koffiecampagne met 500.000 
dollar. Ze doet daarvoor een beroep 
op het kapitaal van het Fonds 
Carlier.

De Stichting vestigde een aantal 
jaren geleden de aandacht van het 
Belgische investeerdersconsortium 
Kampani op een mogelijke 
investering in een 
koffieverwerkende fabriek.  
Deze extra schakel in de 
waardeketen levert de boeren van 
de coöperatie meer controle en 
meer inkomen op. Dit leidde tot de 
officiële opening van de Horamama 
Coffee Dry Mill in 2016. Kampani, 
opgezet door een consortium van 
organisaties waaronder de KBS, 
verschafte ongeveer twee derde van 
de fondsen in achtergestelde schuld. 
De KBS draagt ook de kosten voor 
de verzekeringspremie voor de 
politieke risicodekking zolang  
de lening loopt.

De Koning Boudewijnstichting 
speelt een rol in het netwerk 
van Belgische impact-
investeerders. We stellen 
enkele spelers op het vlak van 
impactinvesteringen voor, 
samen met de sociale 
ondernemingen waarin ze 
investeren.

Controle van de koffie.
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Er gaapt een kloof in de 
beschikbare financiering voor de 
agrovoedingssector in lage-
inkomenslanden, zegt Wouter 
Vandersypen, CEO van Kampani. 
“Veel boerencoöperaties zijn te 
klein voor de grote spelers en te 
groot voor microfinanciering. 
Gevolg: ze hebben te weinig 
toegang tot geduldig 
investeringskapitaal.”

“Horamama is nu de grootste 
dorsinstallatie (dorsen is de stap 
tussen drogen en roosteren, red.) 
in Burundi op het vlak van 
volume. De zaken gaan dus goed. 
Maar nog belangrijker misschien 
is de trots van de duizenden 
boeren die indirect eigenaar van 
het bedrijf zijn. Je voelt die trots 
bij elk bezoek, en dat geeft zeer 
veel voldoening.”

DIGITAAL BANKIEREN 
IN OEGANDA
Nog een zeer praktische investering 
is de lening van het OVO 
Acceleration Fund, opgezet door 

Ondernemers voor Ondernemers 
(OVO) en beheerd door de KBS,  
in de startup Akaboxi in landelijk 
Oeganda. Het idee van Akaboxi 
rijpte bij Sarah Atuhaire toen ze 
tien jaar lang aan de slag was in  
een commerciële bank in Oeganda. 
Ze leidde er de afdeling die 
kredieten en leningen verschafte 
aan klanten. Ze stelde vast dat de 
meeste kleine boeren, van wie 95% 
vrouwen zijn, niet bediend werden. 
Ze hadden geen spaargeld,  
geen minimumsaldo om een 
rekening te openen, geen 
bewijsstukken voor hun bedrijfjes, 
geen onderpand om een lening  
vast te krijgen. 

Sarah begon te sparen met 
vrouwengroepen. Ze 
digitaliseerde die spaarclubs 
nadien zodat hun zuurverdiende 
centen veilig zouden zijn. 
Akaboxi biedt ook 
managementondersteuning  
aan organisaties. Dit helpt  
het leven van meer dan 500 
boerenfamilies te verbeteren. 

GENEESMIDDELEN 
IN DR CONGO
In de Democratische Republiek 
Congo werd het Fonds Spécifique 
Médicaments opgezet door BAC, 
een organisatie die officieel wordt 
erkend in België en in Congo. 
Deze organisatie wil de toegang 
tot kwaliteitsvolle 
geneesmiddelen en 
dienstverlening verbeteren via 
gemeenschapsmutualiteiten.

Boven op de beurzen door 
verschillende filantropische 
fondsen beheerd door de KBS in 
de vroege fase van deze 
risicovolle zakelijke 
onderneming, verschafte de 
Stichting een lening voor de 
aankoop van de kantoren en een 
magazijn in de stad Matadi om 
de geneesmiddelen beter op  
te slaan.

GESPECIALISEERDE FONDSEN
• De KBS investeerde in het 

nieuwe SDG Frontier Fund, 
samen met acht Belgische 
private investeerders en BIO,  
de Belgische 
investeringsmaatschappij voor 
Ontwikkelingslanden. Het SDG 
Frontier Fund wil participeren in 
5 tot 12 fondsen, die ieder op 
hun beurt investeren in 10 tot 
15 lokale kmo’s in Afrika en 
Azië. De ambitie is om een hoge 
ontwikkelingsimpact te 
combineren met financieel 
rendement.

• Het Fonds Carlier en het Fonds 
Manikam, beide beheerd door 
de KBS, participeren 
respectievelijk in de 
impactinvesteerders Kampani 
en Alterfin, en Incofin’s Health 
Fund for India

• De KBS verwelkomde recent  
de aanpak van twee nieuwe 
Fondsen die ze beheert en die 
zich concentreren op sociale 
leningen: het Hestia Fonds en 
het BOC Startup Fund.

Meer info:
De Stichting liet in 2018 voor het eerst het landschap van Belgische 
impactinvesteerders in kaart brengen. Dit onderzoek kreeg in 2020 een 
update op basis van de jaarresultaten van 2018 en 2019. Een ZOOM hierover 
is gratis ter beschikking op de website www.kbs-frb.be of www.kbfafrica.org.

Gebruikers van Akaboxi.
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Meer dan dertig jaar stond 
Dominique Allard aan het hoofd van 
het Centrum voor Filantropie en van 
het Erfgoedfonds van de Stichting. 
Onder zijn leiding groeide het 
Centrum voor Filantropie uit tot een 
referentie voor dienstverlening aan 
filantropen, zowel in België als in het 
buitenland. Er zijn vandaag meer 
dan 1.000 actieve Fondsen. Het 
Erfgoedfonds zag zijn collectie 
aangroeien met zowat 30.000 
erfgoedstukken, verspreid over een 
vijftigtal musea in het hele land. 
Dominique Allard blikt terug op zijn 
parcours en op de groei van de 
Stichting, een evolutie waar hij in 
hoge mate toe bijdragen heeft. 

Vertel ons eens over uw eerste 
jaren bij de Stichting.
“Ik ben begonnen bij de Stichting in 
september 1980, vijf jaar na de 
oprichting ervan. Deze instelling was 
toen al volop in beweging. Nadat de 
Stichting haar sporen had verdiend 
met in het oog springende projecten 
op het vlak van ruimtelijke ordening 
en op sociaal vlak, richtte ze de blik 
op meer langetermijninitiatieven. 
Het doel was om de samenleving in 

brede zin te helpen, om de politieke 
besluitvorming te informeren voor 
economische uitdagingen, voor een 
andere manier om de burger te 
betrekken bij het openbare leven…  
Ik hield me in het begin bezig met 
verantwoord burgerschap.”

Filantropie kwam dus pas later?
“Kort daarna, ja. In de jaren 1980 
legde de Raad van Bestuur twee 
belangrijke dingen vast. Eerst en 
vooral het duurzame karakter van  
de Stichting. Dit betekende dat we 
de financiële toestand moesten 
versterken zodat de Stichting op  
de lange termijn kon handelen voor 

het algemeen belang. Ten tweede 
was er de plaats van de filantropie in 
de samenleving, en het feit dat de 
Stichting daar een rol te spelen 
heeft. Koning Boudewijn zelf had de 
Stichting die zijn naam draagt de 
toestemming gegeven om zich te 
richten op de bevordering van 
filantropie en de begeleiding van 
mensen die zich willen inzetten.  
Dit was een belangrijke 
koerswijziging. De Stichting ging iets 
doen wat nog niemand deed, voor 
de samenleving in België en later, 
internationaal.”

“De afgevaardigd bestuurder toen, 
Michel Didisheim – deze man heeft 
me alles geleerd, ik ben hem veel 
verschuldigd –, zei me toen:  
‘We moeten erin vliegen!’  
We zijn bescheiden begonnen.  
Het eerste Fonds werd opgericht 

BEDANKT, DOMINIQUE ALLARD!
Hij wijdde zijn hele 
professionele leven aan de 
Koning Boudewijnstichting. 
Nu, na ruim 40 jaar goede  
en trouwe dienst, houdt 
Dominique Allard ermee op  
als directeur. Hij geeft de 
fakkel door aan de onlangs 
aangestelde Jérémie Leroy.  
Dominique Allard , discreet  
en geëngageerd, licht een tip  
van de sluier op.

 “De kracht van de Stichting is dat 
ze het verschil maakt, met 

relevante middelen, ongeacht het 
thema waar ze zich voor inzet.”

Dominique Allard
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door mevrouw De Lava.  
Dan volgde er een tweede,  
een derde… De Stichting biedt 
vandaag onderdak aan meer  
dan duizend Fondsen.  
En dat is ongetwijfeld dankzij 
Mevrouw De Lava.”

Hoe kijkt u naar de evolutie  
van de Stichting?
“Na de dood van Koning Boudewijn 
kwam er een stroomversnelling  
met Luc Tayart: de Stichting ging  
de internationale toer op, ze 
versterkte haar onafhankelijkheid  
en haar middelen, zodat ze actief 
kon zijn op alle domeinen van 
algemeen belang, als antwoord op 
de interesse van filantropen. 
Filantropen hebben ‘radars ‘: ze 
brengen thema’s aan die ons soms 
dwingen om verder te kijken.  
Omdat de samenleving evolueert en 
omdat het belangrijk is om de 
thema’s van morgen tijdig vast te 
pakken en er aanzienlijke middelen 
in te investeren. Dat is de kracht van 
de Stichting: voor de dag komen met 
relevante middelen voor de thema’s 
waar ze zich voor inzet, om zo het 
verschil te maken.”

Welke rol moet de Stichting in  
de toekomst (blijven) spelen?
“De Stichting groeit nog steeds  
en ze moet dat blijven doen.  
Haar status, haar geschiedenis 
maken haar anders. Dat verschil is 
een troef, die ons vaak toelaat om in 
de diepte te werken. Ze moet het 
verschil maken, met middelen 
uiteraard, maar ook met de 
pertinentie van haar voorbereidend 
werk, van haar acties en van de 
personen met wie ze samenwerkt. 
De kracht van onze jury’s en van 
onze comités ligt in het feit dat 
wanneer je mensen samenbrengt 
die elkaar niet elke dag zien, er een 
soort van fusie plaatsvindt. Samen 
zoeken ze een consensus zodat 
meer en beter mogelijk is.  
Dat moeten we vasthouden voor de 
toekomst, want dat is het DNA  
van de Stichting.”

“Een ander belangrijk aspect is de 
lokale actie, in België natuurlijk,  
maar ook op wereldschaal.  
Als de Stichting gevraagd wordt om 
lokaal actief te zijn in de Filippijnen, 
moet ze zich omringen met de juiste 
mensen en met middelen die het 
verschil maken in een dorp, een 
gemeenschap, zodat ze een vector 
van verandering op de lange termijn 
kan zijn. Er zijn zeer mooie 
voorbeelden van Fondsen beheerd 
door de Stichting die veel uitstraling 
en veel impact hebben omdat de 
filantroop die ze heeft opgericht uit 
een bepaalde streek komt. Dit 
versterkt de legitimiteit van lokale 
spelers aan wie de filantroop 
middelen geeft. Dat is niet niks: 
sociale cohesie beleef je eerst en 
vooral op lokaal niveau.”

En erfgoed in dit alles?
“Erfgoed is ook een van mijn 
passies! Ik heb veel plezier en veel 
emoties beleefd aan het hoofd van 
het Erfgoedfonds. Dankzij het Fonds 
konden we belangrijke werken 
verwerven en in de loop der jaren 
ontstond een prachtige collectie.  
De verzamelaars zijn gevolgd  
en hebben dit nog versterkt.  
Daar ben ik erg trots op: de 
verzameling van de Stichting is 

verspreid over een vijftigtal musea in 
het hele land, toegankelijk voor het 
publiek. Er bevindt zich dus altijd een 
werk van de Stichting in uw buurt! 
Dat maakt onze actie nog legitiemer. 
Weet u, wij zijn zowat de enige in 
Europa die dit doen. We hebben van 
bij het begin gekozen voor deze 
spreiding, deze nabijheid.  
Niet concurreren met musea  
maar ze ondersteunen.” 

“Deze collectie is ook een erfenis 
voor toekomstige generaties.  
Dit erfgoed doorgeven, dat is hun 
een basis geven van waaruit ze hun 
plek kunnen vinden in de wereld.  
En daarvoor zijn grote werken nodig, 
werken die uitdagen.”

Wat heeft de toekomst  
voor u in petto?
“Ik ga een of twee jaar toezien  
op de uitbouw van de aanwezigheid 
van de Koning Boudewijnstichting  
in Frankrijk. De erkenning door  
de belastingdienst geeft ons 
legitimiteit. Het is een troef  
die de filantropen kunnen 
gebruiken.”

“Ik zal ook tijd hebben om te  
ijveren voor de bescherming  
van het erfgoed in Namen,  
mijn adoptiestad. Ik vind dat  
ze een zeer rijk en miskend  
verleden heeft. Dit helpen te 
beschermen is belangrijk  
voor mij.”

Het Portret van 
Marguerite van Fernand 
Khnopff (1887), de Schat 
van Oignies (13de eeuw), 
de terracotta's uit de 
collectie Van Herck (17de 
en 18de eeuw): enkele 
van de door Dominique 
Allard gewaardeerde 
erfgoedstukken. Deze 
werken werden 
aangekocht door de 
Koning Boudewijn-
stichting en toevertrouwd 
aan verschillende musea 
in België.

 “Lokale actie is een prioriteit  
en moet dat ook blijven, in België 

en op wereldschaal.”
Dominique Allard
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DANK AAN DE NATIONALE LOTERIJ EN HAAR SPELERS, EN AAN ONZE VELE SCHENKERS VOOR HUN ENGAGEMENT.

Deze nieuwsbrief ‘Blikveld’ verschijnt in het Nederlands en Frans  drie keer per jaar. U kunt hem nalezen op kbs-frb.be.  
Daar kunt u zich abonneren op een digitale of papieren versie. U kunt ook bellen 02-500 45 55 of mailen publi@kbs-frb.be.  
Twee keer per jaar verschijnt onze international newsletter. En een tweewekelijkse e-news houdt u op de hoogte  
van al onze activiteiten. Vanzelf sprekend zijn alle abonnementen op onze nieuwsbrieven gratis. 

F O T O W E D S T R I J D

ONZE FOTOWEDSTRIJD:  
DIT WAREN DE WINNAARS

MEER DAN 16.000 STEMMEN UITGEBRACHT, OPNIEUW EEN RECORD VOOR ONZE FOTOWEDSTRIJD

Voor onze jaarlijkse fotowedstrijd zenden
individuen en organisaties die in het voorbije jaar 
steun kregen van de Stichting hun favoriete 
beelden in. Dat levert altijd een inspirerende kijk 
op een waaier aan projecten en activiteiten.

Het was opnieuw geen eenvoudige opdracht  
voor de onafhankelijke jury om uit meer dan 
1.000 inzendingen de 16 foto's te kiezen die 
naar de finale mochten. Een finaleplaatsje is 
goed voor 200 euro. Drie van die finalisten 
verzamelden de meeste stemmen via de 

website en halen zo de publieksprijzen binnen, 
wat hen elk bijkomend 500 euro oplevert voor 
hun project. Ook de  meeste stemmen 
binnenhalen als ‘Social Media Favourite’ is  
goed voor 500 euro.

Tot slot kent ook de professionele, 
onafhankelijke jury een extra 500 euro toe aan 
haar topkeuze. Een video met de foto’s is nog 
altijd beschikbaar via www.kbs-frb.be (klik op 
Newsroom, nadien op Multimedia) of via het 
YouTube-kanaal van de Stichting.

Publieksprijs 
Social Media Favourite

Publieksprijs

Prijs van de jury

Publieksprijs

https://www.kbs-frb.be/nl/flows/subscribe/subscribebv
https://www.kbs-frb.be/nl/
mailto:publi%40kbs-frb.be?subject=
https://www.kbs-frb.be/nl/flows/subscribe/subscribein
https://www.kbs-frb.be/nl/Global/Elements/Subscribe-to-our-enews
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