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Europese Dag van Stichtingen en Donoren:
de Belgische filantropie wil de uitdagingen van onze tijd aangaan
Op vrijdag 1 oktober 2021 vieren we de filantropie, d.w.z. het belangeloze gevoel dat mensen,
organisaties en bedrijven ertoe aanzet een goed doel te steunen, met de Europese Dag van
Stichtingen en Donoren. Op deze jaarlijkse dag wil de Belgische Federatie van Filantropische
Stichtingen (BFFS) herinneren aan het belang van de filantropische sector in België en zijn bijdrage
aan het samenleven in tijden van crisis.
Gezondheidscrisis, klimaatcrisis... filantropie speelt een essentiële rol bij de
ondersteuning van de meest kwetsbare mensen
Van de COVID-crisis tot de recente overstromingen, van de migratiecrisis tot de milieucrisis, de
Belgische samenleving staat voor tal van uitdagingen met een Europese, zo niet mondiale, dimensie.
Heel vaak worden de economisch, sociaal, lichamelijk of geestelijk kwetsbaren het zwaarst getroffen.
Geconfronteerd met deze veelzijdige crisissen komen filantropische stichtingen in België en in heel
Europa in actie door solidariteitsinitiatieven op het terrein te steunen en tegelijk te werken aan
oplossingen op langere termijn om onze samenleving veerkrachtiger te maken.
Zoals Jan van den Nieuwenhuijzen, BFFS Voorzitter, opmerkt:
"De golf van vrijgevigheid die volgde op de overstromingen deze zomer is een mooi voorbeeld van
de vitaliteit van de Belgische filantropie. Particulieren en bedrijven, ongeacht hun omvang en hun
inkomen, kunnen zich op hun niveau inzetten om bij te dragen tot een betere wereld. De rol van
filantropische stichtingen bestaat erin hen te helpen doeltreffende oplossingen te vinden om de
uitdagingen van onze tijd aan te gaan en mensen in nood te helpen. De Europese Dag van
Stichtingen en Donoren is een manier om iedereen te herinneren aan de essentiële rol van
filantropie voor een rechtvaardigere, duurzamere en zorgzamere samenleving.”
De Belgische filantropische sector blijft dynamisch
Op 1 januari 2021 telde België ongeveer 1 700 filantropische stichtingen, waarvan er meer dan 600
zijn erkend als stichtingen van openbaar nut. Volgens de door de BFFS verzamelde gegevens:
• Sinds 2015 zijn er jaarlijks gemiddeld 26 nieuwe stichtingen van openbaar nut opgericht,
• In 2020 zijn 199 private stichtingen opgericht. Geschat wordt dat bijna 40% van hen een
filantropisch doel heeft.
De diversiteit van de doelstellingen en actiegebieden is een sterk punt van de sector. Of zij nu actief
zijn op lokaal, regionaal, nationaal, Europees of zelfs internationaal niveau, steunen stichtingen
verschillende initiatieven op gebieden zoals gezondheid, armoedebestrijding, onderwijs, kunst,
cultuur, erfgoed, wetenschappelijk onderzoek, burgerschap of duurzame ontwikkeling.
Omdat zij afhankelijk zijn van private vrijgevigheid werken stichtingen vaak op een flexibele en
reactieve manier, waardoor zij kunnen optreden als aanvulling op de overheden, bijvoorbeeld door
lokale en burgerinitiatieven te steunen of door zich te richten op doelgroepen die soms moeilijk te
bereiken zijn voor officiële structuren.
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De Belgische Federatie van Filantropische Stichtingen (BFFS):
De BFFS vertegenwoordigt meer dan 125 stichtingen van openbaar nut en private stichtingen met
filantropische doelstellingen. Onze leden hebben gemeen dat zij tot doel hebben het algemeen belang
te dienen op verschillende gebieden zoals gezondheid, armoedebestrijding, onderwijs, kunst,
cultuur, erfgoed, wetenschappelijk onderzoek, burgerschap en duurzame ontwikkeling. Onze
vereniging bevordert de positieve en essentiële rol van stichtingen in onze samenleving en werkt aan
de ontwikkeling van de filantropische sector in België.
Contactpersonen:
Jan van den Nieuwenhuijzen, Voorzitter, en Soraya Belghazi, Secretaris-Generaal.
Tel: +32 474 88 19 85, info@stichtingen.be en www.stichtingen.be.
Europese initiatieven:
Op de website van Dafne (Donors and Foundations Networks in Europe) vindt u meer informatie
over initiatieven in andere Europese landen die verband houden met de Europese Dag van
Stichtingen en Donoren: https://dafne-online.eu/events/1stoctober2021-european-day-offoundations/
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