
Keingiaert de Gheluveltfonds  

 

Prijsuitreiking aan de laureaten 2022 

 

De prijsuitreiking vond plaats op 20 mei 2022 tijdens de algemene vergadering van de V.A.K.B. in 

aanwezigheid van meer dan honderd leden en gasten. 

 

Baron Snoy et d'Oppuers, voorzitter, brengt eerst de prachtige geschiedenis van het Keingiaertfonds in 

herinnering. 

  

Oorspronkelijk was er eerst een gulle gift van Léonie Keingiaert de 

Gheluvelt, 100 jaar geleden de eerste vrouwelijke burgemeester van 

België, die in 1966 haar kasteel en haar fortuin naliet aan de V.A.K.B.  

Het Fonds werd opgericht in 2001, na de verkoop van het kasteel, en 

heeft tot doel de herinnering aan de schenker levendig te houden. De 

taak van dit fonds is – door toekenning van eervolle vermeldingen en 

prijzen – het aanmoedigen en als voorbeeld stellen van leden van de 

Belgische adel die op voorbeeldige wijze de waarden waaraan de 

adel is gehecht, in de praktijk brengen. Het kan ook studies over de 

adel, over haar doelstellingen of over de morele waarden waaraan zij 

gehecht is, aanmoedigen en financieren, ongeacht hun auteurs.

 

      De voorzitter introduceert vervolgens de twee laureaten van dit jaar. 

 

 

Ridder Philippe Lagasse de Locht : 

 

Tijdens de overstromingen van afgelopen juli in de regio Verviers zette ridder Philippe Lagasse de Locht 

zich met hart en ziel in om de slachtoffers te helpen door de opstart en de organisatie van voedselhulp 

in de regio vrijwillig op zich te nemen. Hij werd zelfs door de burgemeester van Verviers, Muriel 

Targnion, gemandateerd om coördinator te zijn van alle voedselhulp in het kader van de overstromingen 

die onder meer de stad Verviers troffen.  Hij richtte zes buitenposten op voor niet-bederfelijk voedsel, 

organiseerde voor bederfelijk voedsel de toewijzing van de site van het “Institut Provincial de 

l’Enseignement Secondaire” als een plaats van productie van warme en koude maaltijden die vervolgens 

vervoerd werden naar zes maaltijddistributiecentra. Hij organiseerde ook mobiele teams van 

vrijwilligers voor de distributie van bereid voedsel. Het aantal mensen dat voedselhulp krijgt ligt rond 

de 15.000 per dag.  Zijn werk is nog steeds aan de gang maar er rest nog veel te gebeuren. 

  

 

Ridder Philippe Lagasse de Locht dankt de 

V.A.K.B. en het Keingiaert de Gheluveltfonds voor 

hun solidariteit met de slachtoffers van de 

overstromingen en voor de toekenning van een prijs 

die hij wil opdragen aan alle 850 vrijwilligers, 

verdeeld over 25 teams, die de actie op het terrein 

mogelijk hebben gemaakt. Hij prijst ook de 

waardevolle en edelmoedige hulp van vele 

instellingen, niet alleen uit de regio, maar ook uit het 

noorden van het land en vooral CARITAS, dat een 

permanente steun blijft. Hij voegt eraan toe dat er 

nog oplossingen te vinden zijn voor de helft van de 

5.500 slachtoffers en dat er nog 100 gezinnen een 

nieuwe woonplaats moeten vinden. 

 

          

 



 

Baron Patrick de Villenfagne de Vogelsanck : 

 

Baron Patrick de Villenfagne de Vogelsanck heeft van 2011 tot 2019 opmerkelijk werk verricht bij het 

herstel en de inzet van het Hemptinne Center, dat sinds 1974 een zestigtal volwassenen met ernstige 

verstandelijke beperkingen in Jauche huisvest. Als jonggepensioneerde neemt hij in 2011 in volle 

sociale en financiële crisistijd, vrijwillig de leiding van de v.z.w. over. Hij herstelt het vertrouwen van 

het personeel, reorganiseert het centrum, ontwikkelt het financiële evenwicht en de toename van giften 

en onderneemt grote renovaties.  Vorig jaar ging hij weer aan het werk om te helpen bij het opzetten 

van een nieuwe directie. 

 

 

        

 

Baron Patrick de Villenfagne de Vogelsanck vertelt 

het verhaal van zijn carrière in het “Centre de 

Hemptinne”, eerst als financieel adviseur, 

vervolgens, omdat het moest, als directeur en 

gedelegeerd bestuurder omwille van de uitdagingen 

die aangegaan moesten worden: de financiën 

herstellen, het vertrouwen van het personeel 

herwinnen maar vooral werken voor het geluk van de 

bewoners, door hen aan te moedigen zichzelf te 

overtreffen en nuttig te zijn in een stimulerende en 

vriendelijke omgeving. Als hij dit heeft bereikt, is dat 

dankzij de samenwerking van een geweldig team en 

de constante steun van de Hemptinne-familie. 

 

 

 

 

 

 

De laureaten ontvangen een medaille en een erediploma. 

 

                                          

 

 

De ceremonie werd gevolgd door een receptie georganiseerd door de V.A.K.B.  

in een vrolijke en ontspannen sfeer. 


