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Het leven op de Federatie


Beste vrienden en vriendinnen,
In de bevangende hitte van deze
late nazomer hebben twee feiten
(geen banale nieuwsberichten) mij
erg getroffen:

INHOUD

22-25/07/2016—Jaarbeurs te
Libramont

gerswerk bij onze organisatie op een gemeenschappelijke, nationale basis te
regelen, mits evenwel
rekening te houden met
regionale specificiteit. Wij
hopen deze regelgeving, na
goedkeuring door de Raad
van bestuur, van 1 januari
2017 af te kunnen toepassen. Tevens zal het
“vademecum“ van de Federatie, dat nu al meer dan 15
jaar oud is, volledig herzien en aangepast worden.

Wij zullen slagen!
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- Jordy, een jongen van 19 jaar, sterft
van honger en dorst, verlaten en
alleen in zijn tentje. Dit gebeurde in
een eerder welstellende regio van
België; noch zijn omgeving, noch de
sociale diensten hebben de extreme
noodsituatie waarin de jongeman
zich bevond, tijdig kunnen achterhalen.
Wat blijven de mazen van het net van
de sociale zekerheid zeer groot!
- Niet ver daarvandaan oefent een
gemeente druk uit op een caritatieve
vereniging
en
dreigt
ermee
toegestane subsidies af te schaffen,
indien de vereniging verder gaat met
het uitdelen van gratis voedselpakketten.



De gemeente wil voortaan zelf voor
voedselhulp zorgen, via het kanaal
van een sociale kruidenier; en de
vereniging, die ongeveer 1500 minderbedeelden helpt, heeft haar lidmaatschap bij de Voedselbank opgezegd. Enkele honderden minderbedeelden zullen voortaan geen enkele hulp meer ontvangen.
“Met geduld en verloop van tijd is
meer te bereiken dan met macht en
woede” schreef Jean de la Fontaine in
een van zijn fabels.
Verantwoordelijke uitgever:
Alfons De Vadder
Gedelegeerd bestuurder

Redactie:
Jacqueline Vanhussel
Verantwoordelijke communicatie



Het eenvormig maken van
de boekhouding van de
verschillende Voedselanken zou tegen eind 2016
moeten verwezenlijkt zijn.
In juli hebben jullie wellicht de totaal nieuwe website van de Federatie www.
foodbanks.be ontdekt!
Elke
Voedselbank zal er weldra
haar eigen website kunnen
aan toevoegen. Anderzijds
zal, voor eind 2016, een
nieuw communicatieplan
ter goedkeuring aan de
Raad van bestuur voorgelegd worden. Wij hopen dit
plan in 2017 te kunnen
implementeren.
De invoering van de nieuwe software voor “het
beheer van de goederenstroom” lijkt er nu aan te
komen.
Dankzij wijzigingen en aanpassingen zal
de toepassing ervan nu
voor alle Voedselbanken
mogelijk zijn. Wij streven
ernaar om het programma
te kunnen gebruiken voor
het beheer van de campagne 2017 van het EFHM
(Europees Fonds voor Hulp aan de
Minstbedeelden). Een eerste
(Nederlands-talige)
vormingssessie wordt in september georganiseerd. Zelfs
al is het begin lastig en
zwaar, ben ik ervan overtuigd dat, op termijn, het
beheer van onze stocks
meer harmonisch en gemakkelijker zal verlopen.
Tijdens de volgende zitting
zal bij de Raad van bestuur
een voorstel ingediend
worden om het vrijwilli-



En vergeten we ten slotte
de enorme inspanningen
niet die het Appro-team
van de Federatie heeft
gedaan om onze bevoorradingsbronnen meer te
diversifiëren. Wij zijn er
gelukkig in geslaagd het
team duidelijk te versterken en de resultaten
bewijzen dit!

Ik bedank in het bijzonder - en
zeer hartelijk - de bezielers van de
verschillende Toolbox-ploegen; ik
vermeld ze met hun voornaam:
Gaëtane, Jacqueline, Denis, Freddy,
Jacques en Sylvain, maar tevens
ook de talrijke vrijwilligers(ters)
voor hun belangrijke bijdrage tot
de realisatie van het project.
Ik herhaal het: laat ons onze talenten bundelen en wij zullen slagen!
Vergeten wij ten slotte niet dat de
voedselinzameling “Delhaize” voor
de deur staat. Ik feliciteer in dit
verband de ploeg van Jean en van
zijn provinciale coördinatoren, die
– ik kan het jullie verzekeren - een
enorme inspanning leveren om de
operatie succesvol te laten verlopen.
Bravo!

Ignace Bosteels, voorzitter
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DE FEDERATIE
EN DE VOEDSELBANKEN

« Het netwerk

EFHM :
deelt de kennis,
vindt synergie om

Netwerk EFHM (Europees Fonds voor Hulp aan de Minstbedeelden)
Het “FEAD” Netwerk” is een
nieuw interactief platform
open voor alle organisaties/
personen/operatoren
die
verantwoordelijk zijn voor
het verlenen van hulp aan
de meest behoeftigen in
Europa.
Het netwerk werd officieel
gelanceerd tijdens een conferentie die plaatsvond in Brussel
op 2 en 3 juni 2016. Ongeveer
200 personen afkomstig uit
alle hoeken van Europa waren
aanwezig waaronder Marianne

Thyssen. De Belgische Federatie
van Voedselbanken was vertegenwoordigd door Jacques
Vandenschrik,
Alfons
De
Vadder
en
Jean-Marie
Standaert.
Deze conferentie was de eerste
van een reeks toekomstige
evenementen en zet de toon
voor volgende bijeenkomsten
met het accent op interactieve
netwerken, het delen van ervaringen en “networking”. Naast
de
reguliere
vergaderingen
waarin leden van het netwerk de

gelegenheid hebben elkaar te
ontmoeten, is er ook de mogelijkheid om in contact te
blijven via het online platform.
Het netwerk zelf wil een
ruimte zijn voor het delen
van ervaringen en goede
praktijken. Daarnaast beoogt
het ook een meer algemene
uitwisseling met als doel
nieuwe ideeën te formuleren.
Alfons De Vadder

de vicieuze cirkel
van armoede en

BEDANKT

ontbering te

VOOR UW STEUN AAN DE MINDERBEDEELDEN

doorbreken ».

Raad van bestuur van de Federatie
De Raad van bestuur van de Federatie heeft op 27 juni 2016 in
Sint-Agatha-Berchem vergaderd.
Op de agenda volgende belangrijke
onderwerpen:
Aankoop van een gebouw
voor de Voedselbank BrusselBrabant (VBB/BAB) en de Federatie: de akten van aankoop zijn
ondertekend en de nodige contacten voor de constructie van een
nieuw gebouw werden gelegd.
Rekening houdend met de omvang
van het te investeren bedrag heeft
de voorzitter de vorming van een
“Comité financies” voorgesteld.
Rekrutering van een CEO:
de vacature voor deze functie werd
publiek gemaakt.
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Financiële toestand: de
onkosten voor transport en opslag
van producten lopen hoger op dan
voorzien; dit is vooral het gevolg van
de toename van de hoeveelheid ingezamelde goederen.
Bevoorrading: de implementatie van het nieuwe informaticaprogramma voor het beheer van
de goederenstroom vordert langzaam, maar zeker. De Raad heeft de
basisprincipes, toe te passen voor de
afhaling van overschotten in de winkels, goedgekeurd.
EFVB (Europese Federatie van
er werd verslag uitgebracht over de jaarvergadering van
de Europese Federatie van Voedselbanken die in april heeft plaats gehad. Er werd akte genomen van het
Voedselbanken):

ontslag, als bestuurder, van Jean-M.
Delmelle en Jacques Vandenschrik
werd bestuurder benoemd om voortaan de Belgische Voedselbanken te
vertegenwoordigen.
Alfons De Vadder
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Voedselbanken worden geraadpleegd door de Vlaamse overheid
In juni werd de Belgische Federatie van Voedselbanken
tweemaal opgeroepen voor
overleg met de Vlaamse regering.
Op woensdag 8 juni werd door
het Departement “Leefmilieu,
Natuur en Energie” een Voedselverliesforum georganiseerd om
de mogelijkheden om voedselverlies in te dijken, te bespreken. De
Voedselbanken waren er verte-

genwoordigd door Tony Michiels, gedelegeerd bestuurder
van de Voedselbank BrusselBrabant. Uiteraard waren er ook
vertegenwoordigers van de levensmiddelennijverheid, de distributie, de veilingen en de horeca.
Op maandag 27 juni organiseerde
het
Departement
“Welzijn, Volksgezondheid en
Gezin” een overleg over toegang

tot voldoende en gezonde voeding
voor
mensen
in
armoede.
Nagegaan werd welke initiatieven
er al genomen werden en wat prioriteit moet krijgen. Fons Jespers,
ondervoorzitter van de Voedselbank
Antwerpen-MechelenTurnhout (VBAMT) en Tony Michiels, gedelegeerd bestuurder van
de Voedselbank Brussel-Brabant
(VBB) konden er de activiteit van
de
Voedselbanken
toelichten.
Alfons De Vadder

Richtlijnen voor giften van levensmiddelen
De Europese Federatie van
Voedselbanken (EFVB) en de
Europese Federatie van de
voedingsindustrie
FOODDRINK
EUROPA hebben
samen richtlijnen en aanbevelingen opgesteld voor de
producenten van voedingsmiddelen, met betrekking
tot giften van niet meer verkoopbare, doch nog verbruikbare overschotten.
Het document, ”Every Meal
Matters”
getiteld,
werd
voorgesteld tijdens een ron-

detafelgesprek dat op 29 juni
2016 in de “Brussels Press Club”
georganiseerd werd.

gebracht aan de Voedselbank BrusselBrabant.
Alfons De Vadder

Chris Mood, voorzitter van Kellogg Europa en Patrick Alix, secretaris-generaal van de EFVB
(Europese Federatie van Voedselbanken)
waren niet de enige gastsprekers,
ook Nadia Gysbrecht, vertegenwoordigster van de Don Boscoschool uit Woluwe – die voedsel verdeelt aan arme kinderen kwam er aan het woord.
Er waren een 40tal toehoorders.
Na het gesprek werd een bezoek

Evolutie van de voedselhulp in 2016
Fonds voor Hulp aan Minstbedeelden).

Wij moeten echter onze inspanningen beter concentreren op de
verdeling van producten met een
grote voedingswaarde, nodig om
een evenwichtige voeding te
kunnen verzekeren.

Onze stocks aan levensmiddelen zijn groter dan ooit.
Dit dankzij de vrijgevigheid van
de bedrijven uit de voedingsindustrie en aan laattijdige en
tevens belangrijke leveringen
van producten van de campagne van het EFHM (Europees
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Voor het ogenblik toont een analyse
van de aangeboden producten een
belangrijk gebrek aan proteïnen en
vetstoffen aan. Het aanbod van
groenten en fruit is zeker en vast
goed te noemen, maar er zijn teveel
producten die rijk zijn aan koolhydraten.
Deze gegevens over onze activiteiten zijn te identificeren dankzij de
informatica; ze tonen ons duidelijk

aan in welke sector wij onze inspanningen moeten blijven verder zetten.
Wij zullen niet nalaten aan de verantwoordelijken voor het beheer van het
EFHM te suggereren hun aankooppolitiek aan te passen, om het vastgestelde onevenwicht ongedaan te maken.
Inderdaad, dit programma en de bestellingen van producten verbonden
aan de inzamelingen “Delhaize” en
“Colruyt” zijn de enige hefbomen
waarmee wij de samenstelling van de
korf producten die aan de minderbedeelden verstrekt worden, kunnen
verbeteren.
Jacqueline Vanhussel
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Bevoorrading bij de Federatie

“Bevoorrading” bij de Federatie – stand van zaken.

in dit kader - zullen kunnen samenwerken.

Informaticaprogramma voor het
beheer van de goederenstroom

Aantal giften (situatie eind augustus 2016)

Naast Colruyt, een bedrijf dat op
perfecte wijze de nieuwe regelgeving
naleeft en ons verse producten
schenkt op dag –3 (uit de rekken
genomen op dag –4), hebben wij
reeds Carrefour, Lidl en Delhaize
ontmoet. Zij weten nu waar wij naartoe zouden en een samenkomst met
ieder van hen is voorzien.

Meer en meer Voedselbanken beginnen het nieuwe systeem voor het
beheer van de goederenstroom - dat
ontwikkeld werd door de Voedselbank Hainaut Occidental en MonsBorinage - in te voeren.

2016—179 giften (tegen 194 tijdens het hele jaar 2015)
2015—106 giften
2014— 79 giften.
Tonnenmaat- situatie eind juni
2016 (1e semester)
2016—1.427 ton ( hetzij 31% meer
dan in 2015 en het dubbel van
2014)
2015—1.091 ton
2014— 741 ton.
Ophalingen (“ la ramasse”)
Nu de “best practices” voor de
ophalingen op schrift gesteld en
door de Raad van bestuur
goedgekeurd werden, stellen wij
ze voor aan de distributeurs, om
te weten te komen met wie wij –
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Chep
Chep ( verhuring van pallets) maakt
deel uit van de Groep Brambles en
heeft met de EFVB (Europese Federatie
van Voedselbanken) een akkoord ondertekend. In België zullen wij kunnen rekenen op « intellectueel mecenaat ».
Twee personeelsleden, waaronder de
directeur van hun “Supply chain”
zullen deelnemen aan de Toolboxwerkgroep die nadenkt over onze
logistieke organisatie voor de komende 10 à 15 jaar.

Op 15 september had een vormingssessie plaats voor de Voedselbank
Antwerpen—Mechelen—
Turnhout en de Voedselbank OostVlaanderen. Daarna komt de Voedselbank Limburg aan de beurt.
Wij staan ten volle ter beschikking
van alle Voedselbanken om hen
voor de toepassing van dit programma te helpen.
Gaëtane Janssens
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SPECIALE
ACTIES
sel

Tussen 22 en 25 juli 2016 hebben
197.177 personen de JAARBEURS VAN LIBRAMONT bezocht. Meer dan 1.000 persberichten en audiovisuele opnamen werden verwezenlijkt.
Het thema van de jaarbeurs « Strijd
tegen voedselverspilling », was
rechtstreeks gerelateerd aan onze
opdracht. Het visuele traject
doorheen onze stand heeft vele
bezoekers aangetrokken en zij
hebben ons vele pertinente vragen gesteld.
Jacqueline Vanhus-

ONZE OPRECHTE DANK aan Cargill,
Libramont Exhibition Center en
Marilyne Communication
voor hun steun
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Doe mee aan de volgende voedselinzameling en geef ons 2 uren van
uw tijd !
De strijd tegen honger is de zaak van iedereen !

De volgende nationale voedselinzameling ten voordele van de minderbedeelden van ons land zal plaats
vinden in alle winkels van de Groep Delhaize van donderdag 13 tot woensdag 19 oktober 2016.
Voedselhulp betreft 1 Belg op 7. Bijna 15% van de bevolking leeft onder de armoedegrens in België en
wij willen, samen met onze vrijwilligers, daar iets aan doen.
Om ons doel te bereiken zijn wij nu op zoek naar vrijwilligers die gedurende de actieweek waardebons
kunnen uitdelen aan de binnenkomende klanten van de supermarkten Delhaize. Wij vragen u slechts 2
uren van uw tijd. Vraag ook aan familie en vrienden om samen met u deel te nemen aan deze mooie
sociale actie.

We hebben uw hulp nodig !
Belangstelling? Meer info of inschrijving via onze website ‘ www.foodbanks.be/nl/welkom ‘ en klik op
‘‘word vrijwilliger ‘ en nadien op ‘neem deel aan een voedselinzameling’.
Jean Noblesse

Belgische Federatie van Voedselbanken—Glasgowstraat 18—1070 Brussel—02 559 11 10—
info@foodbanks.be
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De Voedselbanken in de media—2016
2016 RETOMBEES PRESSE/PERSUITTREKSELS
DATE/
TITRE/TITEL

L’Avenir

DATUM
03/06/2016

Colruyt élargit sa collaboration avec les Banques Alimentaires

???

05/06/2016

Derde samenwerking met de Voedselbanken

RTBF.be Hainaut

05/06/2016

Mons: nouveau système de collecte pour les Banques Alimentaires
G. Janssens

Colruyt

05/06/2016

Colruyt-winkels gaan doneren aan de Voedselbanken

Nieuwsblad Waasland

17/06/2016

Waas Voedseldepot tegen armoede en verspilling opent

LN Waasland

17/06/2016

3.245 Waaslanders doen beroep op voedselhulp

Gazet v. Antwerpen
Waasland
Le Soir

17/06/2016

Voedseldepot tegen armoede en verspilling

06/2016

Et si on partageait au lieu de gaspiller

Gondola

02/08/2016

Gondola
Tournai et la région

09/08/201
6
08/2016

Delhaize fait don du surplus alimentaire au parc animalier de Planckendael
Colruyt dépasse l’objectif des 80% de recyclage fixé pour 2017

Tournai et la région

08/2016

2e art. – Grande solidarité à l’association l’Estrella

RTBFinfo

24/08/2016

Froyennes : la Banque Alimentaire a reçu la visite du ministre Willy
Borsus

Kerk & Leven

14/09/2016

Voedselbanken strijden tegen voedselverspilling en honger

C’est bien triste, mais les BAs ont de plus en plus de « clients ». Visite
dans le centre de Froyennes
J. Vandenschrik

J. Vandenschrik

A. De Vadder
Jacqueline Vanhussel

HET LEVEN OP
DE FEDERATIE

In 2014, startte ElizaMaree als vrijwilligster in dienst van de Europese Federatie
van Voedselbanken (EFVB). Haar ervaring in communicatie “design & branding”,
opgedaan te Syndney, Londen en Maastricht, heeft in belangrijke mate bijgedragen tot de herwerking van de website van EFVB. Zij zal het team in Parijs, in de
mate van het mogelijke, verder blijven ondersteunen.

WELKOM aan
Lies
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Sinds ElisaMaree begin augustus naar Brussel is verhuisd, biedt zij nu ook aan ons
haar diensten aan in het kader van de communicatie van de BFVB in de hoop de
doelgroep te vergroten door rationalisatie van het logo en het verzorgen van de
Engelstalige externe communicaties.
Jacqueline Vanhussel

Belgische Federatie van Voedselbanken

une publicité
Fédération BelgeCréer
Banques
Alimentaires/

Belgische Federatie
Voedselbanken
BELGISCHE FEDERATIE VAN
VOEDSELBANKEN VZW
Voor de strijd tegen honger en
voedselverspilling in ons land

www.banquesaliment.voedselbankenBE/

Glasgowstraat 18
1070 Brussel
Phone: 02 559 11 10
E-mail: info@foodbanks.be

www.foodbanks.be

Word vrijwilliger !
Administratief vrijwilligerswerk: door een persoonlijke knowhow ten dienste te stellen (bv. informatica, logistiek, bevoorrading, secretariaat, chauffeur met rijbewijs type C of B enz.).
Voedselinzameling: door een actieve deelname aan de inzamelingen die door distributieketens jaarlijks georganiseerd worden bij het groot publiek.

Steun onze actie met
uw giften, schenkingen of legaten !
Giften kunnen ofwel op punctuele wijze overgemaakt worden,
ofwel via een permanent order—maandelijks, driemaandelijks—
ten voordele van de Voedselbanken.
IBAN: BE15 0682 1093 6530 — BIC: GKCCBEBB
Fiscaal attest voor alle giften van € 40 en meer gestort in
eenzelfde kalenderjaar.

Schenkingen of legaten kunnen geregeld worden met de
hulp en het advies van een notaris.
Vraag onze folder via
02 559 11 10 of
info@foodbanks.be

Contacteer-ons !

