Persconferentie
Brussel, 20 november 2006

Mijnheer de Minister,
Mijnheer de Staatssecretaris,
Dames en heren,

Als afgevaardigd bestuurder van de Nationale
Loterij heet ik jullie van harte welkom op deze
persontmoeting.
Ik dank onze voogdijminister, de Heer Tuybens,
die ons zonet meer uitleg gaf over de rol van de
Nationale Loterij als belangrijke mecenas in de 21
ste eeuw.
De Nationale Loterij is er door de mensen maar
vooral ook voor de mensen . We verschaffen
spelplezier, gelijke kansen op winst voor alle
deelnemers, en gunnen iedereen dat tikkeltje
geluk bij het winnen van kleinere of grotere
bedragen .
Tijdens de afgelopen zomermaanden besliste de
Ministerraad op voordracht van De Heer Tuybens
om, gezien de gunstige financiële evolutie van de
Nationale Loterij, de subsidies vanaf 2006 op te
trekken tot het bedrag van 225.000.000 euro . Dit
betekent een verhoging met bijna 15.000.000
euro !
Een vast gedeelte van het subsidiebedrag,
namelijk 27,44 % gaat (en dit is bij wet bepaald)
naar de Gemeenschappen en de Gewesten .

De opbrengst van al onze spelen wordt integraal in
de maatschappij geherinvesteerd . Jaarlijks keren
wij niet minder dan 225 miljoen euro uit aan
subsidies en 20 miljoen euro aan sponsoring. We
doen dit in de meest diverse domeinen zoals :
cultuur, sport, wetenschappelijk onderzoek,
kansarmoede projecten, sociale projecten en last
but not least in onze jeugd .
Belangrijk voor ons is om de meest
maatschappelijk relevante initiatieven te steunen
die een zo groot mogelijk spectrum van de
bevolking bereiken .
Onze filosofie is: “De Nationale Loterij creëert
kansen” . Kansen voor wie talent heeft om dit
verder tot ontwikkeling te brengen, kansen voor
wie ideeën heeft om iets op te starten. In de
praktijk kan het gaan over organisaties en
verenigingen of individuen, die zich inzetten om
van onze samenleving een betere samenleving te
maken . Allen kenmerken zich door de vaak
belangeloze en anonieme inzet . Het zijn deze
krachten die onze maatschappij creëren en een
hoopvolle toekomst geven.
De brandwondenstichting verleent niet alleen
financiële steun aan patiënten maar ondersteunt
ook andere initiatieven zoals de
brandwondenkampen, de patiëntendagen en de
werking van zelfhulpgroepen. Het Centrum doet
hierbij beroep op de inzet van de vele vrijwilligers
die bereid zijn om het leed van
brandwondenpatiënten enigszins te verlichten.

Sinds het ontstaan van de Brandwondenstichting,
nu al 20 jaar geleden, schonk de Nationale Loterij
76.025.000 euro subsidies aan dit eerbare
initiatief.
De Nationale Loterij is fier dat ze partner kan /mag
zijn van de brandwondenstichting. Het betreft hier
immers een vaste waarde en een belangrijke
expert in vorming, preventie , medische informatie
en onderzoek naar brandwonden in de brede zin
van het woord.
Naar aanleiding van uw 20ste verjaardag en met
zeer groot respect voor al wie zich zo vaak heeft
inzet voor de problematiek van brandwonden,
hopen wij onze structurele samenwerking nog
jaren verder te zetten.
Ik dank u.
Joseh-Emile Vandenbosch

