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Elia steunt het Covid-19 Armoedefonds van de Koning
Boudewijnstichting
BRUSSEL | De leden van het directiecomité van Elia schenken deze maand hun volledige loon aan
het Covid-19 Armoedefonds van de Koning Boudewijnstichting. Ook alle medewerkers kunnen
vrijwillig een bijdrage doen. Elia engageert zich om de giften van haar medewerkers te verdubbelen;
tot een maximumbedrag van 75.000 euro.
De huidige pandemie heeft ook ernstige sociale gevolgen. Mensen die vóór de crisis in een moeilijke situatie leefden,
worden nog kwetsbaarder. Er zijn dan ook heel wat solidariteitsinitiatieven opgestart om hen te helpen.
In april besliste Elia al om het organisatiebudget van de Algemene Vergadering te schenken aan drie
solidariteitsfondsen van de Koning Boudewijnstichting (het bedrag werd opgetrokken tot 100.000 euro). Door de corona
maatregelen kan de Algemene Vergadering dit jaar enkel schriftelijk doorgaan.
Vandaag neemt het directiecomité ook een eigen initiatief en wil zo een sterk signaal van solidariteit geven. Alle
directeurs maken hun volledige maandloon over aan de Koning Boudewijnstichting voor de financiering van een
specifiek armoedefonds in het kader van de coronapandemie.

“

Sinds het begin van de lockdown vangen we signalen op dat personen in armoede, en zeker dak- en
thuislozen, zwaar getroffen worden door de coronacrisis. Heel wat organisaties hebben zich
onmiddellijk gemobiliseerd en ingezet om deze personen bij te staan, zowel op het vlak van opvang,
voedselbedeling, beschermingsmateriaal maar ook wat emotionele ondersteuning betreft. Dankzij de
ter beschikking gestelde middelen kunnen vele hulpverleners en vrijwilligers deze kwetsbare
doelgroep ondersteunen. We stellen dit mooie gebaar van Elia en haar medewerkers dan ook heel
erg op prijs.

„

Françoise Pissart, Koning Boudewijnstichting

Medewerkers van Elia kunnen het armoedefonds vrijwillig steunen en een gift naar keuze doen. Elke storting wordt
door Elia verdubbeld; tot een maximumbedrag van 75.000 euro. De actie loopt van 4 tot 15 mei 2020.
Het Covid-19 Armoedefonds steunt diverse projecten. Het geld wordt gebruikt om op korte termijn essentieel
beschermingsmateriaal aan te kopen voor de meest kwetsbare personen en voor de zorgverleners. Daarnaast worden
ook voeding en basisproducten aangekocht. Er worden ook bijkomende maatschappelijke werkers aangeworven.
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Over Elia Group
Een Europese top 5 speler

In het belang van de samenleving

Elia Group is actief in elektriciteitstransmissie. We

Als centrale speler in het energiesysteem zet Elia Group

zorgen dat productie en verbruik op elk moment in

zich in voor het belang van de samenleving. We spelen

balans zijn. Zo voorzien we 30 miljoen eindverbrui-

in op de snel veranderende energiemix met meer

kers van elektriciteit. Met fialen in België (Elia) en het

hernieuwbare energie en passen ons transmissienet

noordoosten van Duitsland (50Hertz) beheren we

voortdurend aan. We zorgen er ook voor dat

19.271 km aan hoogspannings-verbindingen. Onze

investeringen op tijd en binnen het budget worden

groep behoort daarmee tot de Europese top 5. Met

uitgevoerd en met een maximale focus op veiligheid. Bij

een betrouwbaarheidsgraad van 99,999% geven we

de realisatie van onze projecten gaan we voor een

de samenleving een robuust elektriciteitsnet dat

proactief stakeholder management waarbij we heel

belangrijk is voor de socio-economische welvaart.

vroeg in het ontwikkelingsproces en met alle

We willen ook een katalysator zijn voor een geslaag-

betrokkenen wederzijdse communicatie opstarten. We

de energietransitie naar een betrouwbaar, duurzaam

stellen onze expertise ook ten dienste van onze sector

én betaalbaar energiesysteem.

en bevoegde overheden om het energiesysteem van de
toekomst uit te bouwen.

Wij maken de energietransitie waar
Internationaal georiënteerd
Door de uitbouw van internationale hoogspannings-

Naast activiteiten als transmissienetbeheerder, levert

verbindingen en het integreren van steeds grotere

Elia Group diverse consulting diensten aan internatio-

hoeveelheden hernieuwbare energieproductie, sti-

nale klanten via Elia Grid International (EGI). Elia maakt

muleert Elia Group zowel de integratie van de Euro-

ook deel uit van het consortium Nemo Link dat een

pese energiemarkt als de decarbonisering van onze

eerste onderzeese elektrische interconnector exploiteert

samenleving. Tegelijk innoveren we onze operatio-

tussen België en Groot-Brittannië.

nele systemen en ontwikkelen marktproducten zodat

Elia Group is een beursgenoteerde holding waarvan de

nieuwe technologieën en marktpartijen toegang

referentieaandeelhouder de gemeentelijke holding

krijgen tot ons net. Elia Group maakt zo de energie-

Publi-T is.

transitie waar.
Meer informatie: eliagroup.eu
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