Donderdag 17 augustus 1916 – ochtendeditie
Geen berichten over België.

Donderdag 17 augustus 1916 – avondeditie
Berlijn, 17 augustus. Officieel. Het vijandelijk vuur vertoonde ten
westen van Wijtschate en ten zuiden van het La Bassée kanaal van
tijd tot tijd grote hevigheid.
Ondersteuning van de bevolking in bezet België door de Belgische
regering.
Men schrijft ons van Belgische zijde:
Reusachtig zijn de sommen, besteed tot leniging van de nood in
België. In geen cijfers is het om te zetten, wat daar door de
particulieren en stille liefdadigheid verricht wordt. Men weet echter,
dat op één jaar tijd het officieel steuncomité “Nationaal Hulp- en
Voedingscomité”, uitsluitend bestaande uit Belgen en werkend met
giften grotendeels van landgenoten, een bedrag uitkeerde van
37.916.667 frank.
Hierbij moet gevoegd worden, dat de Belgische regering zelf, in haar
ballingschap, zorg draagt voor de noodlijdende bevolking van het
bezette gebied. Elke maand besteedt zij daarvoor 25 miljoen frank,
die ze overmaakt aan het Amerikaans “Belgian Relief Committee”,
dat zorgt voor het invoeren van levensmiddelen in België.
Volgens de rekeningen over het eerste jaar van het “Belgian Relief
Committee” werden tot 31 oktober 1915 voor 12.674.848 pond
sterling voedingsmiddelen aan België bezorgd. Daartoe werd
bijgedragen: door verschillenden 56.439 pond, door Engeland

397.317 pond, door de Verenigde Staten 1.325.490 pond in
voedingswaren; door Engeland daarenboven 1.499.534 pond en
door de Verenigde Staten 71.288 pond in geld; terwijl bovendien in
beide vormen nog geschonken werd uit verschillende landen 119.720
pond.
Doch de Belgische regering heeft haar noodlijdende bevolking – hoe
pijnlijk zij er ook van gescheiden is – niet willen overlaten aan de
openbare liefdadigheid. En gedurende het eerste oorlogsjaar, tot 31
oktober 1915, heeft zij niet minder dan 10.860.300 pond afgedragen
aan het “Belgian Relief Committee”.
Hieruit kan blijken, dat op meer dan 12 ½ miljoen pond sterling, dit
tot 31 oktober 1915 besteed werden aan het verschaffen van
levensmiddelen aan België, de Belgische regering, daartoe in staat
gesteld door leningen zonder intrest, 10 ½ miljoen pond sterling, of
meer dan 84 percent heeft bijgedragen.

