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Mondelinge vraag van mevr. El Fassi: Solidariteitsactie met Libanon. 

  
De h. Norré vermeldt - in naam van zijn collega - de enorme explosie in Beiroet van 4 augustus die 200 

doden en duizenden gewonden heeft veroorzaakt. Hoewel dit drama zich op meer dan 4.000 km van Ukkel heeft 
afgespeeld, heeft dit ook gevolgen voor talrijke burgers omdat ze er vrienden of familieleden hebben die direct of 
indirect tot de slachtoffers behoren. Door deze dubbele explosie zijn meer dan 300.000 personen dakloos 
geworden. De schade en de economische verliezen worden geschat op meer dan 6 miljard euro. De nationale 
munt heeft 80% van zijn waarde verloren in enkele maanden tijd en de hoge prijzen van basismiddelen treffen de 
allerzwaksten. De armoedegraad ligt rond de 50% van de bevolking.  

 
De algemene beleidsverklaring geeft aan dat internationale solidariteit een van de uitdagingen van de 

gemeente in, meer bepaald via concrete initiatieven in internationale netwerken. De PS wenst dat de gemeente 
in dit kader een bijdrage zou leveren voor de wederopbouw van Libanon. Overweegt het college een actie in dit 
domein? 

 
Schepen Ledan bevestigt de aandacht voor internationale solidariteit in de algemene beleidsverklaring. 

Het bedrag van € 2.000, dat in dit kader voorzien werd, heeft in het verleden de gemeente toegelaten om hulp te 
bieden aan landen die een ramp te verwerken kregen. Schepen Lambert-Limbosch heeft voorgesteld dit bedrag te 
doneren aan een vereniging die de Libanese inwoners hulp biedt (Unicef). Ook al is dit een symbolisch bedrag, het 
is een manier van de gemeente Ukkel om haar medeleven te betuigen met de bevolking van Beiroet en het 
Libanese volk in het algemeen.  

 
De h. Norré vraagt het college op de toestand op te volgen de komende weken om te bepalen of nog 

andere initiatieven genomen kunnen worden op basis van de plaatselijke noden. 


