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Belgische ‘Ice Buckets’
leveren minstens
100.000 euro op

JeanMarie Pfaff en vele anderen lieten
‘ice buckets’ over zich gieten. Foto: dk

De Ice Bucket Challenge heeft in ons
land al minstens 100.000euro opge
bracht. De Belgische ALSLiga alleen al
heeft in de tweede helft van augustus
123.000euro aan donaties ontvangen.
Dat is zowat vijftien keer zoveel als in
dezelfde periode vorig jaar, toen de
organisatie 8.000euro ontving.
De exponentiële toename van de stor
tingen is volledig toe te schrijven aan de
Ice Bucket Challenge. Daarbij dagen
mensen elkaar wereldwijd uit om een
emmer ijskoud water over zichzelf uit
te gooien en geld te doneren voor de
strijd tegen de spierziekte ALS. De
jongste weken leidde dat tot een over
vloed aan filmpjes op Facebook.
Aangezien ook andere Belgische orga
nisaties donaties hebben ontvangen,
loopt de totale opbrengst wellicht nog
veel hoger op dan 123.000euro. (dhs)

Beste lezers,

De redactie van De Gentenaar
krijgt versterking. Journaliste
Annelies Rutten neemt, samen
met chef De Gentenaar Johan
Cauwels, de leiding van de
krant.
Annelies Rutten deed zich en
kele jaren geleden in Vlaande
ren opmerken toen ze ‘De Slim
ste Mens’ won. Ze wijdde zich
de voorbije tijd aan de verslag
geving over belangrijke dos
siers in Het Nieuwsblad/De
Gentenaar – zoals de processen
tegen Hans Van Themsche en
Kim De Gelder – en aan haar

columns, interviews en reporta
gereeksen in Het Nieuwsblad
Magazine.
Terwijl Johan Cauwels de dage
lijkse coördinatie van De Gente
naar blijft opvolgen, zal Annelies
Rutten haar pen volledig op Gent
inzetten en haar schouders
zetten onder de vernieuwing van
De Gentenaar tot een betrokken
en eigentijdse stadskrant. ‘Gent
is mijn stad’, zegt ze. ‘Een stad
die zich steeds vaker laat opmer
ken door eigenzinnigheid en
creativiteit. Ik kijk ernaar uit
om samen met de redactie de
beste en boeiendste stadskrant te
maken.’

Versterking voor De Gentenaar

Er mogen vanaf vandaag geen stofzui
gers meer worden gefabriceerd met een
vermogen van meer dan 1.600 watt. Dat
is het gevolg van een nieuwe Europese
richtlijn om ons energie te doen bespa
ren. De meeste toestellen die tot nog
toe werden verkocht, verbruiken een
stuk meer. De prestaties van een stof
zuiger hangen nochtans niet af van het
vermogen, zeggen specialisten. De doel
treffendheid van een toestel wordt be
paald door hoe goed de zuigmond en de
stofbuis zijn ontworpen. Een hoog ver
mogen houdt vooral meer energie
verbruik en een hogere factuur in.
Het is overigens alleen de productie
die wordt verboden. Winkels mogen
hun voorraad gewoon uitverkopen.
Vanaf september 2017 wordt het maxi
maal vermogen van een stofzuiger nog
verder verlaagd naar 900 watt. (dhs)

Stofzuigers
vanaf vandaag
minder krachtig

Annelies Rutten en Johan Cauwels
maken van De Gentenaar een betrokken
en eigentijdse stadskrant. Foto: lva


