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Elia schenkt 255.000 € aan het Covid-19 Armoedefonds
van de Koning Boudewijnstichting
BRUSSEL | Directie, medewerkers en bestuurders van netbeheerder Elia hebben de voorbije weken
deelgenomen aan een interne solidariteitscampagne. Dat heeft een eindbedrag opgeleverd van
255.000 €. Begin mei besliste de directie om hun volledige maandloon weg te schenken aan het
covid-19 armoedefonds van de Koning Boudewijnstichting. De raad van bestuur en de
medewerkers van Elia sloten zich daar vrijwillig bij aan.
De huidige pandemie heeft ernstige gevolgen voor onze samenleving. Mensen die voor de crisis in een moeilijke
situatie leefden, worden nog kwetsbaarder.
In april besliste Elia om het organisatiebudget van de algemene vergadering te schenken aan drie solidariteitsfondsen
van de Koning Boudewijnstichting (opgetrokken tot 100.000 €). Door de coronamaatregelen was er geen fysieke
bijeenkomst; er werd per brief gestemd.
Begin mei gaf het directiecomité een sterk signaal van solidariteit. Alle directeurs maken hun volledige maandloon over
aan de Koning Boudewijnstichting voor de financiering van een specifiek armoedefonds in het kader van de
coronapandemie.

“

Als netbeheerder werken we in het belang van de samenleving. Vanuit dit engagement zijn we dan
ook bezorgd over de impact van de coronacrisis op de meest kwetsbaren die het nu nog moeilijker
hebben. Met deze spontane actie willen we een sterk signaal van solidariteit geven. Ik ben trots dat
zowel de directie, onze medewerkers als de raad van bestuur dit initiatief vrijwillig steunden.

„

Chris Peeters, CEO Elia Group

In het totaal werd 255.000 € overgemaakt aan de Koning Boudewijnstichting. Het Covid-19 Armoedefonds zal met dit
geld projecten steunen die op korte termijn de armoede aanpakken, veroorzaakt door de huidige coronacrisis.
Organisaties in Vlaanderen, Wallonië en Brussel kunnen hiermee essentieel beschermingsmateriaal kopen, extra
maatschappelijke werkers aanwerven en medische verzorging, voedsel en basisproducten bezorgen aan kwetsbare
groepen.
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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
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balans zijn. Zo voorzien we 30 miljoen

in op de snel veranderende energiemix met meer

eindverbruikers van elektriciteit. Met filialen in België
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de realisatie van onze projecten gaan we voor een

betrouwbaarheidsgraad van 99,999 % geven we de

proactief stakeholdermanagement, waarbij we heel

samenleving een robuust elektriciteitsnet dat

vroeg in het ontwikkelingsproces en met alle

belangrijk is voor de socio-economische welvaart.
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Wij maken de energietransitie waar

Internationaal georiënteerd

Door de uitbouw van internationale
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Meer informatie: elia.be
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