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BRUSSEL De giften aan de vzw ALS-
Liga zijn met een derde afgenomen. ‘Som-
mige schenkers haken af, andere geven
minder dan vroeger,’ zegt directeur Evy
Reviers. ALS staat voor Amyotrofe Late-
rale Sclerose, een ongeneeslijke zenuw-
en spierziekte waardoor het lichaam afta-
kelt. De niet-gesubsidieerde Liga moet le-
ven van giften. Het gevolg van de opdro-
gende inkomsten is dat de bouw van een
opvangcentrum voor ALS-lijders langer
zal duren dan de geplande twee jaar.
Ook de vzw Artsen zonder Vakantie
maakt zich zorgen. ‘Tot juni viel het mee,
maar de jongste weken zien we een dra-
matische terugval’, zegt Joke Daelemans,
die instaat voor de fondsenwerving. ‘Een
oproep naar nieuwe donateurs leverde
maar een tiende van de verwachte res-
pons op. De giften zijn ook een vijfde klei-
ner.’ Artsen Zonder Vakantie is een groe-
pering van artsen en verpleegkundigen
die tijdens hun vakantie in Afrikaanse
ziekenhuizen werken.
Bij de Belgische Vereniging voor Strijd te-
gen Mucoviscidose gewaagt Erwin Rey-
naert van een vermindering met 15 tot 20
procent. Ook hier: minder giften, lagere
bedragen. 
Het vorige boekjaar was nochtans een

topper: 2 miljoen euro. ‘Wij hebben een
stevige reserve opgebouwd, maar die wil-
len we vrijwaren tot er een medicijn op de
markt komt’, aldus Reynaert. ‘Als we
snoeien, zal het in de sensibilisering zijn
want aan de hulp aan patiënten willen we
niet raken.’ Mucoviscidose (of taaislijm-
ziekte) is een ongeneeslijke erfelijke aan-
doening.
Blindenzorg Licht en Liefde beleefde een
barslecht begin van het jaar, met een te-
rugval met een kwart. ‘Merkwaardig ge-
noeg tekende er zich in april een herstel
af ’, zegt algemeen directeur Gerrit Vonck. 
Vandaag zit Licht en Liefde met een da-
ling van 10 tot 15 procent. ‘We hebben en-
kele grote projecten uitgesteld. Blijven de
giften tegenvallen, dan overwegen we tij-
delijke contracten stop te zetten.’ 
Ook de Vlaamse Alzheimer Liga zegt dat
het ‘dit jaar veel minder is.’
In vergelijking daarmee is het opvallend
dat de grotere organisaties de schade be-
perken. Kom op tegen Kanker, 11.11.11, Vre-
deseilanden, Artsen zonder Grenzen kla-
gen niet. ‘Naambekendheid maakt veel
verschil’, zegt Erwin Reynaert. ‘Grotere
organisaties kunnen ook meer een lange-
termijnstrategie uitbouwen in hun fond-
senwerving.’ (ty)

BURGER SCHENKT NIET
MEER AAN KLEINTJES
De crisis treft de kleinere organisaties die voor een goed doel werken. De ALS-Liga, de
Muco-vereniging, Artsen zonder Vakantie...: ze zien de giften slinken met tien tot dertig procent.
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