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De Voedselbanken in de media

Beste vrienden en vriendinnen,
2016 is eens te meer een
jaar geweest van opmerkelijke evoluties: de Voedselbanken verdeelden, via
626 aangesloten verenigingen, ongeveer 15.000
ton voedsel aan zowat
143.000 minderbedeelden.
Dit betekent een gemiddelde van 105 kg levensmiddelen per begunstigde.
De media en andere eminente personen vragen
zich af of de actie van de
Voedselbanken – namelijk
het verschaffen van gratis
voedselhulp - wel gepast
en noodzakelijk is!
Anderzijds worden de
minderbedeelden
gestigmatiseerd omdat sommigen onder hen verklaren ontevreden te zijn over
de samenstelling van de
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10

Redactie:
Jacqueline Vanhussel

Verantwoordelijke communicatie

voedselpakketten. Hebben
zij niet het recht om
veeleisend te zijn en te
kiezen wat ze wensen te
eten?
Spijtig genoeg ligt er een
grote kloof tussen de werkelijkheid en de ideale
wereld! De armoede wordt
steeds maar groter en de
rijkdommen zijn al maar
minder goed verdeeld. Het
in zichzelf gekeerd zijn en
een liberalisme dat minder
en minder onder controle
gehouden wordt, leiden
alleen maar tot verergering van de situatie.
De Voedselbanken nemen
daarom de uitdaging aan
om te verhelpen aan de
gebreken
in
onze
maatschappij en ze spannen zich dus in om de armoede nog beter te bestrijden. Een professionaliseringsplan is in de maak
en dankzij de goede wil
van de vrijwilligers zullen
zij het beoogde doel bereiken; daarbij is hun enige
bekommernis aan de behoeftigen onder ons - op
een respectvolle wijze -

een kwaliteitsservice te
geven.
Op 15 januari 2017 is Peter
Verreyken in de Voedselbanken toegekomen. Hij
wordt,
na
een
inwerkingsperiode van zes
maanden, als gedelegeerd
bestuurder de opvolger
van Alfons De Vadder.
Peter Verreyken is 55 jaar
oud en werd voor de uitoefening van zijn nieuwe
functie door het bedrijf
Proximus gedetacheerd.
Hij is zeer gemotiveerd en
zal tijdens het eerste semester onze grote familie
leren kennen. Ik vraag
jullie hierbij voor een
warm onthaal te zorgen.
Ik zou dit editoriaal willen
afsluiten met jullie hartelijk te bedanken voor jullie toewijding en efficiënt
werk ten voordele van
onze actie.
Onze talenten bundelen,
dat is onze garantie op
succes!
Ignace Bosteels, voorzitter
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DE FEDERATIE EN 24—08—2016—“BAT—Banque Alimentaire du Hainaut occidental
DE VOEDSELBANKEN et de Mons-Borinage”
Op woensdag 24 augustus 2016 hebben
federaal minister Willy Borsus en een
delegatie van de POD-MI (Programmatorische Overheidsdienst – Maatschappelijke Integratie) een bezoek gebracht

aan de “Banque Alimentaire du Hainaut occidental et de Mons-Borinage
( BAT)”.
Het bezoek aan de installaties van de
Voedselbank werd gevolgd door een werkvergadering. Jacques Vandenschrik, voorzitter van de BAT, gaf er toelichting bij de
verschillende aspecten van de activiteiten
van de Voedselbank. Daarna gaf Julien Van
Geersom, voorzitter van POD-MI, een

uiteenzetting over de stand van zaken in
verband met het programma van het FEAD
(Fonds voor Europese hulp aan de meest behoeftigen) en de problemen die zich hierbij
stellen. Om de voormiddag af te sluiten,
werd - volgens de wens van de minister een bezoek gebracht aan “L’ESTRELLA”, een
caritatieve vereniging in Moeskroen die
door de BAT bevoorraad wordt. De minister
heeft er zich rekenschap kunnen geven van
de werkomstandigheden en van de verwezenlijkingen van deze vereniging. Met cocktail-diner, waarop de ministeriële delegatie
en alle vrijwilligers van de BAT waren uitgenodigd, werd dit zeer gewaardeerd bezoek
beïndigd.
Alfons De Vadder

16—09—2016—Beauplateau: verdeelpunt van ”BANL—Banque
Alimentaire Namur-Luxembourg”
«… de BANL heeft
een verdeelpunt in
Beauplateau (SaintOde ...».

Op 16 september 2016 werd
in Beauplateau – SainteOde – het hulpdepot van de
BANL op officiële wijze
ingehuldigd.Er waren talrijke genodigden van de
Voedselbank, van de paraprovinciale NGE – instelling,
van de OCMW’s en van verscheidene sociale partners die
ijveren voor sociale integratie.

Marc Van Nes, voorzitter
van de BANL, verwelkomde
de aanwezigen en Ignace
Bosteels, voorzitter van de
Federatie, feliciteerde de
BANL. Daarna bezochten de
genodigden
de
stockeringsruimte en ook de voedselverwerkingsinstallatie van
de vzw “Le Futur Simple”,
waar de pedagogische en

administratieve verantwoordelijken van het bedrijf, dat via
werk vorming verstrekt, de
nodige toelichting gaven.
De inhuldiging werd afgesloten
met een receptie tijdens dewelke de genodigden de door
de leerlingen voorbereide versnaperingen wisten te appreciëren.
Alfons De Vadder

18—10—2016—SOREAL een baanbrekend, vernieuwend initiatief in België
(Uittreksels uit het artikel “Soreal -

A
groundbreaking initiative in Belgium “,
geschreven door Jacques Vandenschrik, voorzitter van de Europese Federatie van Voedselbanken en van de “Banque Alimentaire du
Hainaut Occidental et de Mons – Borinage)

opgelost en overwonnen te worden, omdat
de Voedselbank niet bij machte was om
deze taak alleen op een degelijke en duurzame wijze te organiseren en te runnen.
Na 27 maanden hard werken zijn de behaalde resultaten vrij positief:

Voedseloverschotten inzamelen in de
distributiesector is niet iedereens taak of
zaak…



In Mons – Europese culturele hoofdstad
in 2015 – werd een baanbrekend, vernieuwend initiatief opgestart door de lokale
Voedselbank, in samenwerking met
overheidsdiensten. Doel ervan is in zoveel
mogelijk winkels zo veel mogelijk voedseloverschotten te recupereren en die via
caritatieve instellingen, die aangesloten zijn
bij de Voedselbank, aan behoeftigen te verdelen. De besprekingen in verband met dit
project werden ongeveer drie jaar geleden
opgestart. Heel wat problemen en hindernissen (personeel, logistiek, transport) dienden
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werking tussen de publieke sector en de
Voedselbank is zo overtuigend dat dit
model zeer veel interesse op nationaal
vlak heeft opgewekt.

Op een hoger niveau is het een voorbeeld van wat er in de maatschappij
moet gebeuren: de beschikbare krachdagelijks wordt voedsel afgehaald
ten en middelen bundelen om zoveel
in 23 winkels
mogelijk goed voedsel te recupereren,
om zoveel mogelijk minderbedeelden te
bij de retailers werd 113.000 kg
helpen en om onze planeet te helpen
voedsel ingezameld
redden.
samen met 333.500 kg voedsel
afkomstig van de Voedselbank
werd dit alles aan ± 2.000 behoeftigen uitgedeeld
er werden 2 voltijdse jobs gevrijwaard en 8 personen met een
werkcontract voor sociale integratie konden iedere dag aan de slag.

De ervaring opgedaan tijdens de samen-
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20—10—2016—CAAW “Concertation aide alimentaire Wallonie”
De
“Concertation
Aide
Alimentaire” (CAA) groepeert tientallen verenigingen die voedselpakketten verdelen of
een sociaal restaurant of een sociale
kruidenierszaak uitbaten.
Deze verenigingen hebben zich samen
geschaard rond het initiatief van de
“Fédération des Services Sociaux” (FdSS)
– “Fédération des Services Sociaux Bicommunautaires” (FdSSB)met het doel
samen de kwaliteit van de voedselhulp te
verbeteren.
Op 20 oktober heeft FdSS een vergadering georganiseerd in Charleroi voor de
actoren van voedselhulp in Wallonië,
teneinde de werking van die sector te
verbeteren. Aanbevelingen formuleren
voor de campagne 2017 van het Fonds
voor Europese hulp aan meest behoefitigen (FEAD) was een van de voornaamste punten op de agenda.
De CAA en de organisaties die er deel van
uitmaken, wensen ten zeerste aan de begunstigden van het programma kwaliteitsproducten te kunnen aanbieden die
aan hun behoeften beantwoorden: voedzame producten, voldoende gevarieerd en

producten te voorzien die onmiddellijk gebruiksklaar zijn
( bijvoorbeeld droge vruchten)
voor de minstbedeelden die geen
keuken hebben.

die goed scoren op het vlak van uitzicht,
kleur, geur en smaak.
Volgende algemene opmerkingen werden geformuleerd.



In het algemeen constateert de
sector interesse om in het gamma
van de producten aangeboden
door het FEAD duurdere producten (olijfolie, koffie en ook thee) te
voorzien, die de minstbedeelden –
bij gebrek aan financiële middelen
– niet kunnen kopen. Dergelijke
producten kunnen het huidig aanbod van goedkopere basisproducten (zoals melk, deegwaren, enz.),
die de minstbedeelden wel zelf
kunnen aanschaffen, vervolledigen.





Er over waken dat de uiterste
verbruiksdatum niet te dicht bij
de uitdelingsdatum ligt en dat de te
verdelen hoeveelheid hiermee rekening houdt.



Leveringen - Steunend op de studie van het CAA inzake de logistieke aspecten van het programma,
hebben wij de gegrondheid nagegaan van de wens om de huidige
leveringsmodaliteiten van de producten van het FEAD te wijzigen en
te opteren voor een model van 4 à 6
leveringen/jaar, telkens van het
complete aanbod. De sector vraagt
aan POD-MI de impact te onderzoeken van dergelijke werkwijze op
de hoeveelheden van de producten.
Indien de eventuele impact op de
hoeveelheden aanvaardbaar is, zou
de sector het voorgestelde model
aan een proefperiode willen doen
onderwerpen.
Jef Mottar

Kwaliteit van de producten
(smaak, uitzicht, ingrediën-ten).
De producten moeten van voldoende kwaliteit zijn qua smaak en
voedingswaarde (zie hierboven).
Producten van mindere kwaliteit
worden in mindere mate aanvaard.



Het is ook belangrijk om enkele

05—12—2016—Raad van bestuur
Op maandag 5 december werd de
laatste zitting van 2016 van de Raad
van bestuur georganiseerd.
De voorbereiding van het budget
2017 was het voornaamste agendapunt.
Verschillende aspecten werden
aandachtig onderzocht en besproken: de toelagen voor huurlasten,
voor de aanvragen van verschillende
Voedselbanken voor investeringen
(materieel en uitrusting) en voor de
transportkosten.
Omdat de geraamde inkomsten van
giften van bedrijven onvoldoende verrechtvaardigd waren en omdat de

uitgaven voor stockeren en transport
van levensmiddelen meer gedetailleerd moesten worden, heeft de
voorzitter voorgesteld een nieuw ontwerp van begroting te doen voorbereiden en het, via schriftelijke procedure, in januari 2017 aan de raadsleden ter goedkeuring voor te leggen.
Anderzijds werd aan de raadsleden
meegedeeld dat met het architectenbureau Cerau contact genomen
werd in verband met de voorbereiding van de plannen voor het nieuwe
gebouw voor de Voedselbank BrusselBrabant en de Federatie.

de Federatie goedgekeurd. Betrokkene zal, na een inwerkingsperiode
van zes maanden, vanaf 1 juli de
functie waarnemen.
Omwille van tijdsgebrek werd de
bespreking van de dossiers “ verzekeringen “ en “communicatie” naar de
zitting van februari 2017 verschoven.
Alfons De Vadder

De Raad heeft ook de aanwerving van
Peter Verreyken als nieuwe CEO van

Bevoorrading—Enkele cijfers ter vergelijking 2016 met 2015
2016 was voor de Federatie een “
grand cru”!
Alleen al op het niveau van de Federatie
werden er 295 giften geregistreerd,
tegen 194 in 2015.
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In tonnenmaat betekende dit – op
eind november - 2.578 ton tegen

2.057 in 2015.
Hetzij 52% meer wat het aantal giften betreft (+ 101) en 25% meer in
tonnenmaat (+ 521 ton). Gaëtane Janssens

FOODBANKS NEWS

De dubbele piramide
voor de evaluatie van proteïnen in
andere levensmiddelen.
Omwille van hun zeer gevarieerde
samenstelling zijn beschuiten lastig te
beoordelen, maar in het algemeen
bevatten ze een belangrijke dosis
suikers en de hoeveelheid vetstoffen
kunnen tot 25% bedragen.

Dankzij de dubbele piramide
probeert de Stichting BARILLA
voor de voeding te bewijzen dat
het invoeren van een dieetprotocol
dat rekening houdt met de aanbevelingen van de voedingsdeskundigen en ook met het fameuze
“mediterraan-dieet” een oplossing
kan bieden die, hetgeen nodig is
voor de gezondheid van het individu en hetgeen nodig is voor de
gezondheid van het milieu - zonder negatief economisch impact -,
kan verzoenen.
Vanaf de basis van de piramide
naar de top, zorgen fruit en
groente – met kleine dosis calorieën – voor voldoende water,
koolhydraten, vitaminen, minerale
zouten en vezels voor het lichaam.
Hogerop vinden we de granen en
afgeleiden ervan, zoals brood en
deegwaren, aardappelen en de
peulgewassen. Deegwaren zijn rijk
aan zetmeel en bevatten weinig
proteïnen en praktisch geen
vetstoffen (lipiden).
Zoals alle granen bevat rijst veel
zetmeel, weinig proteïnen en nog
minder lipiden; rijst bevat zeer
kleine hoeveelheden vitaminen B
en minerale zouten. Aardappelen
zijn zeer rijk aan zetmeel en
koolhydraten: ze bevatten praktisch geen vetstoffen of proteïnen
en behoren tot de beste bronnen
van calcium en fosfor. Brood is een
essentieel basislevensmiddel, omdat het ons lichaam van voldoende
koolhydraten voorziet. De peulgewassen (bonen, grauwe erwten,
linzen) tenslotte zijn vegetatieve
levensmiddelen met een hoge concentratie aan vezels en proteïnen
van hoge kwaliteit. Zij zijn rijk aan
essentiële aminozuren en licht
verteerbaar. Zij zijn een goede
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bron van vitaminen B (vooral
B1,“niacine” en B12) en van minerale
zouten zoals ijzer, calcium en zink
en zijn tevens een alternatief voor de
consumptie van vlees.
Op de volgende verdieping van de
piramide vinden we extra fijne
olijfolie
bestaande
uit
“triglyceriden” (rijk aan monoverzadigde aminozuren), essentiële aminozuren met vitamine E, polyfenolen en “phytotérols” (die het menselijk lichaam beschermen).
Nog hogerop vinden we yoghurt en
melk. Melk bevat een belangrijke
hoeveelheid vitaminen A, B1, B2, B3
en B12. Melk is tevens een van de
belangrijkste bronnen van calcium
voor het menselijk dieet. Zoals melk
heeft
yoghurt
een
hoge
voedingswaarde, maar soms is hij
gemakkelijker verteerbaar voor individu’s die overgevoelig zijn voor
lactose, daar het product bacteriologische lactase bevat.
Aan de top van de piramide worden
een belangrijke groep levensmiddelen vermeld, zoals kaas, mager
vlees, vis, eieren en beschuiten. Kazen bevatten proteïnen en koolhydraten. Wij mogen niet vergeten dat
ze een hoog calciumgehalte hebben
en hierdoor een belangrijke rol spelen voor een evenwichtige voeding.
Vis bevat proteïnen van hoge biologische waarde en tot 10% van het
totaal gewicht vetstoffen.
De vetten in vis bevatten polyonverzadigde aminozuren; in het
bijzonder worden de aminozuren
van de familie OMEGA 3 heilzaam
voor het voorkomen van hart- en
vaatziekten beschouwd. Eieren bevatten zoveel proteïnen dat ze de
standaard referentie geworden zijn

Het is belangrijk mager vlees te eten,
want het is een bron van proteïnen
van hoge kwaliteit. Het vetgehalte
varieert van praktisch 0% tot 30%,
vooral
verzadigde
en
monoverzadigde vetten met een klein percentage aan poly-onverzadigde aminozuren. Talrijke internationale studies hebben aangetoond dat het te
verkiezen is, met mate, eerder wit dan
rood vlees te eten. Hetzelfde geldt
voor pudding en voor nagerechten rijk
aan vetten en geraffineerde suiker.
Naargelang van wat we op ons bord
leggen, kan onze voedingsgewoonte
een opmerkelijke impact op het milieu
hebben.
Een vleesarm of een vegetarisch dieet
heeft een veel kleiner impact op het
milieu dan een vleesrijk dieet. Indien
iedereen zou kunnen vermijden om
per week tweemaal vlees te eten, zou
de productie van CO2 met 310 kg per
persoon, per jaar verminderen.
Weldra zullen we het hebben over de
milieuaspecten van de activiteiten van
de Voedselbanken.
Wat goed is voor de gezondheid, is
ook goed voor de planeet.
Deze dubbele piramide heeft twee
voordelen. Enerzijds geeft ze een
uitstekende synthese van de bijzonderste concepten verworven door de
geneeskunde, de voedingsleer en door
de impact van onze keuzes op de planeet. Anderzijds is ze, dankzij de intuïtief eenvoudige gebruikte grafieken
een zeer goed tool voor de vorming
inzake consumptie.
Jacques Vandenschrik, voorzitter BAT
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24—11—2016—Persbericht UZ Gent
Voedseldonaties zijn veilige
schakel in strijd tegen voedselverlies
Om voedselverlies tegen te gaan
worden niet-verkochte voedingswaren verdeeld via Voedselbanken of andere liefdadigheidsorganisaties. Onderzoek
van de Universiteit Gent toont
aan dat die producten veelal
van goede kwaliteit zijn.
In België wordt het jaarlijkse
voedselverlies geschat op 3,6
miljoen ton per jaar. Teveel
voedsel gaat zomaar verloren.
Om dat tegen te gaan, verdelen
Voedselbanken
en
andere
liefdadigheidsorganisaties het
voedsel dat niet meer verkocht
kan worden maar dat nog
geschikt is voor consumptie,
aan mensen in armoede.
Nood aan bederfbare producten
Voedselbanken verdelen hoofdzakelijk niet-bederfbare producten
zoals droge producten, en producten in blik of bokaal. En dat terwijl
er hoge nood is aan meer bederfbare levensmiddelen zoals
vlees, groente en charcuterie om
het aanbod volledig te maken.
De liefdadigheidsorganisaties ontvangen dergelijke bederfbare levensmiddelen via verschillende
kanalen. Ze maken bijvoorbeeld
afspraken met lokale winkels of
supermarkten voor schenkingen,
kweken zelf groente en fruit, of
kopen zelf bijkomende producten
aan in de reguliere voedselketen.
Drie kwart van de voedingswaren
is nog goed
Professor Mieke Uyttendaele en
professor
Liesbeth
Jacxsens
(faculteit
Bio-ingenieurswetenschappen, UGent) onderzochten of
levensmiddelen die bij de mensen
in armoede terechtkomen, nog van
voldoende kwaliteit en veiligheid
zijn. Daarvoor onderzochten ze
gedoneerde bederfbare producten
bij vier liefdadigheidsverenigingen
in België die donaties doen aan
mensen in armoede. Uit de resultaPage 5

ten bleek dat hoewel de producten op
het einde van hun houdbaarheid zaten, slechts ongeveer een kwart van
de onderzochte stalen een kwaliteitsreductie
ondergaan
had.
Prof. Uyttendaele: “Die producten
bevatten te veel gisten, schimmels of
bacteriën, met als gevolg een mogelijke smaak- of geurafwijking. Bij
groente en fruit betekende dit dat de
producten er wat minder smakelijk
uitzagen.” Ook op vlak van hygiëne
en voedselveiligheid scoorden de
producten over het algemeen vrij
goed.
“Het is van belang dat de Voedselbanken en liefdadigheidsorganisaties bederfbare producten snel genoeg weer
kunnen herverdelen met behoud van
de koude keten”, aldus prof. Uyttendaele. “Dat is nodig omdat de meeste
producten pas geschonken worden
enkele dagen voor of op het moment
dat hun houdbaarheidsdatum overschreden wordt. We zijn dan ook blij
te zien dat zowel de schenkers
(winkels, voedingsindustrie en veilingen) als de instanties die ontvangen
en verdelen (Voedselbanken en
liefdadigheidsorganisaties) de kwaliteit van hun producten goed
bewaken en zo voedselverlies tegengaan zonder in te boeten aan
voedselveiligheid.”
Kleine liefdadigheidsverenigingen
De onderzoekers brachten ook in
kaart hoe voedsel gedoneerd en daarna weer geconsumeerd wordt in België. “We zagen dat de donatieacceptatieketen in ons land zeer
versnipperd is”, aldus prof. Jacxsens.
Verschillende kleine liefdadigheidsverenigingen werken elk op hun eigen
manier. Die verenigingen hebben vaak
een beperkte capaciteit: ze werken
met vrijwilligers en beschikken slechts
over beperkte financiële middelen en
infrastructuur
zoals
koelcellen,
diepvriesopslag en gekoeld transport.
En omdat ze voor de verkregen producten meestal geen bijdrage mogen
vragen aan mensen in armoede, is hier
weinig
aan
te
doen.
Professor Jacxsens: “Die beperkte capaciteit heeft als gevolg dat het voor
liefdadigheidsverenigingen niet evi-

dent is om een efficiënte logistiek
en organisatie uit te bouwen, waardoor donoren vaak bezorgd zijn
dat hun producten niet correct
behandeld worden. Daardoor blijven schenkingen nog beperkt,
zeker die van risicovolle producten
zoals vlees en vleeswaren. Een
betere afstemming tussen het
voedselverlies en de vraag naar
voedselhulp zou een grote stap
zijn in de armoedebestrijding
en het hergebruiken van het
voedselverlies”, besluit ze.
Studiedag op 25 november 2016
De onderzoekers stelden hun bevindingen voor op de studiedag
Voedselveiligheid
binnen
een
duurzame voedselketen op 25 november, georganiseerd door het
Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen.
Info
Prof.
Liesbeth
Jacxsens
Vakgroep Voedselveiligheid en Voedselkwaliteit
T 09 264 60 85 - M 0494 45 51 91
liesbeth.jacxsens@ugent.be
Prof.
Mieke
Uyttendaele
Vakgroep Voedselveiligheid en Voedselkwaliteit
T 09 264 61 78 - M 0478 21 72 11
mieke.uyttendaele@ugent.be
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dan 30 jarige geschiedenis van de
Belgische Voedselbanken. Alles laat
voorzien dat deze tendens niet zal
afzwakken de eerstkomende jaren.

PERSBERICHT

VOEDSELHULP MEER DAN
OOIT EEN NOODZAAK
BRUSSEL - 23/01/2017 – Sinds
meer dan 30 jaar strijden de
Voedselbanken tegen honger en
voor de sociale (re)integratie
van minstbedeelden. Vandaag
de dag is armoede meer en meer
merkbaar in België en zelfs in
heel West-Europa. Meer dan 230
onbezoldigde vrijwilligers van
de Voedselbanken zetten zich,
samen met 626 verenigingen die
voedselhulp aan minstbedeelden verschaffen, dag na dag op
ethische wijze in om gratis gevarieerde, voedzame en evenwichtige voedselpakketten aan de
behoeftigen te verdelen. De
meerderheid van de begunstigden aarzelt niet om zich daarvoor dankbaar te tonen.
Hoewel voedselhulp niet nodig zou
mogen zijn in onze rijke westerse
wereld, is de noodzaak de laatste
jaren alleen maar toegenomen. Alle
inspanningen ten spijt neemt de
armoede toe en zijn de huidige
structurele maatregelen ontoereikend.
Voedselhulp neemt verder toe
in 2016
Sinds
2013
is
het
aantal
minstbedeelden
dat
geholpen
wordt door de Voedselbanken in
België sterk gestegen, van 122.135
personen in 2013 tot 143.287 in
2016. Dit betekent een toename
van 17,3 % in 3 jaar tijd. Dit is een
nooit geziene evolutie in de meer
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Personen die slechts een klein pensioen hebben, nieuwe werklozen en
eenoudergezinnen hebben het zeer
moeilijk. Meer en meer jongeren,
zonder werk en zonder ervaring,
hebben problemen en moeten overleven met zeer beperkte middelen.
Wij moeten beseffen dat 1 op 7 personen en 1 op 5 van de kinderen zich
in deze situatie bevinden. Het is dan
ook een essentiële taak en de plicht
van de Voedselbanken om de noden
van de minstbe-deelden zoveel mogelijk te lenigen via gratis voedselhulp.
In 2016 werd 15.000 ton voedsel verdeeld ten opzichte van 13.000 ton in
2015. Deze groei werd mede mogelijk
gemaakt door een sterke toename
van de giften door de industrie en de
distributie. Samen met de goederen
verkregen in het kader van FEAD
(Fonds voor Europese hulp aan de
meest behoeftigen) kon een nutritioneel evenwichtiger assortiment
van kwaliteitsvolle voedingsproducten worden verdeeld.
Voedselbanken
ren

professionalise-

Om de kwaliteit en efficiëntie van de
geleverde diensten nog te verbeteren
werd in 2016 intensief verder gewerkt aan het in 2015 opgestart professionaliseringsproject. Dankzij de
inzet en kennis van talrijke vrijwilligers werd het voorbije jaar hierin
grote vooruitgang geboekt, o.a. op
het vlak van de logistieke processen
en informatisering.
In samenwerking met de POD-MI
(Programmatorische Overheidsdienst
– Maatschappelijke Integratie) werd
een
uitgebreide
bevraging
uitgevoerd bij sociale organisaties
om maximaal tegemoet te komen

aan de noden en verwachtingen van
de minstbedeelden wat betreft de
samenstelling van de voedselpakketten. Om de nutritionele kwaliteit
ervan te verbeteren werd overleg
gepleegd met voedingsexperten.
Teneinde de sociale (re)integratie van
de minstbedeelden te bevorderen,
werd in 2016 nauwer samengewerkt
met OCMW’s, o.m. via doorverwijzing naar gespecialiseerde diensten en het opstarten van tewerkstellingsprojecten in het kader van voedselhulp.
Voeding is een basisbehoefte. Voedselhulp is noodzakelijk. Tijdens de
bedeling door de verenigingen wordt
maximaal rekening gehouden met
specifieke persoonlijke behoeften.

Contact:
Alfons De Vadder, Gedelegeerd bestuurder - alfons.devadder@foodbanks.be –
0473 76 14 75
Belgische Federatie van Voedselbanken
Glasgowstraat 18
1070 Brussel
02 559 11 10

Iets meer over de Voedselbanken
(www.voedselbanken.be)
De Belgische Federatie van Voedselbanken
is een coördinerend organisme dat een
nationaal netwerk van 9 regionale Voedselbanken vertegenwoordigt. Deze 9 Voedselbanken zijn verantwoordelijk voor de herverdeling van levensmiddelen aan caritatieve verenigingen. De Voedselbanken stellen zich tot doel aan minstbedeelden voedselhulp te verschaffen. Hiervoor ontvangen
ze, gratis, een belangrijke hoeveel-heid
levensmiddelen van het Fonds voor Europese hulp aan de meest behoeftigen (FEAD)
maar ook producten geschonken door de
voedingsindustrie, door grote bedrijven van
de distributiesector, door groenten-en
fruitveilingen en ook via de organisatie van
verschillende voedselinzamelingen bij het
grote publiek. In 2016 werd 15.000 ton voedsel ingezameld en – via 626 caritatieve
verenigingen – aan meer dan 143.000 begunstigden verdeeld.

FOODBANKS NEWS

SPECIALE
ACTIES

« Delhaize et hun klanten dragen al 26 jaar het hart op dezelfde
plaats » Resultaten voedselinzameling—13/19 oktober 2016

De Voedselbanken kunnen
dankzij Delhaize 226.000 maaltijden schenken aan de minderbedeelden
Meer dan 300.000 mensen in
België kunnen zich helaas geen
geschikte en voedzame maaltijd
veroorloven. De Voedselbanken
strijden al 31 jaar tegen honger
door ieder jaar tonnen voedsel te
schenken aan caritatieve verenigingen.
Al 26 jaar lang organiseert Delhaize jaarlijks een grote voedselinzameling in alle winkels van
het land om de Voedselbanken te
helpen een constante voedsel-

voorraad op te bouwen.
Dit jaar organiseerde Delhaize
zijn jaarlijkse voedselinzameling
van 13 tot 19 oktober 2016 en
deze actie heeft een bedrag kunnen inzamelen van 679.264,50
euro. Dit bedrag heeft de Voedselbanken de mogelijkheid gegeven om bij Delhaize voedingsproducten te kiezen die beantwoorden aan de noden van de
minderbedeelden (melk, soepen,
conserven van groenten, vis en
vlees, enz...), in totaal 496 ton
voedsel, goed voor 226.422

maaltijden.
Jean Noblesse

In naam van de minderbedeelden
die door de Voedselbanken geholpen worden, danken wij van
harte
de directie, personeel en de klanten
van Delhaize, alsook de winkelcoördinatoren, de duizenden vrijwilligers, de verenigingen, de serviceclubs voor hun vrijgevigheid en
hun solidariteit met de minderbedeelden.

15—12—2016—”40 jaar OCMW”
De OCMW’s bestaan sinds
40 jaar! Bij deze gelegenheid
heeft de POD Sociale Integratie zich aangesloten bij
de verenigingen van Steden
en Gemeenten en bij een
reeks partners voor de organisatie van een evenement
dat het werk van de
OCMW’s onder het voetlicht
brengt.
Wat heeft die dag ons geboden?
Sprekers, afkomstig uit alle
hoeken van het land, hebben
toelichting gegeven bij de manier waarop de OCMW’s
bijdragen tot de bestrijding
van de armoede in de steden
en op het platteland, en hoe
ze de armoede bij kinderen en
vrouwen aanpakken….
Anderzijds werden er met alle
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sprekers interactieve debatten
gehouden: hoe op actieve wijze de
armoede opsporen, hoe de drempelvrees van de burger om hulp te
vragen, verminderen… hoe in de
OCMW’s een goed onthaal organiseren of nog hoe een project voor
individuele sociale integratie ontwerpen?
Het thema van de daklozen werd
ook aangekaart:meer bepaald werd
nagegaan of het mogelijk is het
probleem te bestrijden met het
model “Housing First”.

Tenslotte werd gesproken over het feit
dat er steeds meer en meer op de
Voedselbanken beroep gedaan wordt
en dat het FEAD zal nagaan hoe de
verhoging van de prijzen voor basisproducten onder controle te houden.
De Federatie van Voedselbanken
was met haar stand aanwezig op dit
evenement.
Jacqueline Vanhussel
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« De Warmste Week—Music for Life » - muziek voor de
Voedselbanken voor de strijd tegen honger in België
COOK & SERVE heeft twee acties georganiseerd.
Van 28/11/2016 tot 24/12/2016 - Actie
“WRAP for LIFE”. Zonder verplichtingen
heeft het bedrijf, met een voor de actie
speciaal ontworpen sticker, geschenken verpersoonlijkt - prijs: 1 euro.

Verschillende bedrijven, waaronder
COOK & SERVE ( een winkelketen van
evenementen in Vlaanderen), hebben
de Voedselbanken willen steunen
tijdens het evenement “De Warmste
Week” georganiseerd door de radiozender “Studio Brussel”. “De Warmste
Week” is een jaarlijks initiatief van de
solidariteitsactie “ Win for Life” van “
Studio Brussel”.

Op 2 en 3 /12/2016 - Actie “POPCORN for
LIFE”. COOK & SERVE heeft, in samenwerking met de leverancier Anbel, zakjes
popcorn (merk Lékué) verkocht.
Naast “Music for Life” heeft COOK & SERVE”
ook deelgenomen aan een caddiequiz.
Er werd 3.927 euro ingezameld.
Jacqueline Vanhussel

De totale opbrengst bedroeg 21.587
euro, dit bedrag werd door de Stichting
Koning Boudewijn aan de Federatie
overgemaakt.

D A N K AAN ALLEN
VOOR DIT GUL GEBAAR
IN NAAM VAN DE MINDERBEDEELDEN GEHOLPEN DOOR DE VOEDSELBANKEN.

Voor 2016, besloot 4D VISION geen
eindejaarsgeschenk aan de klanten
te geven maar het budget van
1.500 euro aan de Voedselbanken
te storten.
Jacqueline Vanhussel

Van Pasen tot eind december 2016,
werden verschillende acties georganiseerd binnen de onderneming
ESSENT.

In 34 hypermarkten CARREFOUR werd
een voedselinzameling georganiseerd
van 16 t/m 18 december 2016.

Bij deze gelegenheid, werd een
bedrag van 1.987 euro ingezameld.

Bij dezse gelegenheid werd een be-

Anderzijds, werd een voedselmuur
gebouwd en aan de Voedselbank
Antwerpen/Mechelen/Turnhout
geschonken.
Jacqueline Vanhussel
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drag van 41.677 euro ingezameld,
goed voor 13.900 maaltijden.
Jacqueline Vanhussel

FOODBANKS NEWS

15 tot 31—12—2016 “100 minuten om de wereld te
veranderen” (radio Nostalgie, NRJ, Chérie FM)

De Federatie is EEN van de 15 laureaten van de actie “ 100 minuten om de
wereld te veranderen”.
Dit wil zeggen dat wij een promotiecampagne van 100 minuten zendtijd gewonnen hebben, een publicitair tijdskrediet ter waarde van 63.626 euro (+ BTW).
Hiermee hebben wij een radiospot kunnen realiseren die van 15 tot 31 december
2016 werd uitgezonden
Jacqueline Vanhussel

November tot 31—12—2016—Solidariteitsklik

Dankzij het succes van de actie in 2014 werd
de oproep voor projecten – solidariteitsklik
genoemd - voor de tweede maal georganiseerd. Carrefour wil hiermee initiatieven financieren die uitgaan van verenigingen die
voedselhulp verlenen: de inzameling en het
beheer van onverkochte levensmiddelen in
supermarkten en de verdeling ervan aan de
minderbedeelden financieel steunen ( uitrusting, voertuigen, professionele vorming van
vrijwilligers, koken en verwerking van onverkochte producten, maken van conserven…).
Deze keer werd de oproep voor projecten
gedaan in de Carrefour Hypermarkten en
Markets. Het einddoel van Carrefour is het
gestructureerd partnerschap tussen winkel en
sociale vereniging via financiële hulp op lange
termijn aan te moedigen en te versterken.

Prijzen::
1ste prijs: 20.000 euro
In de categorie Hypermarkten ging de 1ste prijs
naar de vereniging « Al Masean du Pichou StPiat » ( HM Froyennes) en in de categorie Markets naar de vzw “Half Weg” (Market Herent).
2de tot 10de prijs : 10.000 euro
11de tot 45ste prijs : 1.000 euro.

BRAVO voor de prijswinnaars, en voor de
minstbedeelden HARTELIJK DANK aan Carrefour!
Jcqueline Vanhussel

De voedselinzameling Colruyt zal plaatsvinden
Van 5 t/m 18 APRIL 2017
Alvast onze dankbetuigingen aan Colruyt voor dit mooi
initiatief.
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DE MEDIA

De Voedselbanken in de media
2016 RETOMBEES PRESSE/PERSUITTREKSELS

MEDIA

DATE/

TITRE/TITEL

DATUM
Sudinfo

01/12/2016

Delhaize recherche des associations pour ses invendus

Tertio

07/12/2016

Sommigen kijken uit naar pakket

Bnpparibas Fortis Foundation

12/12/2016

BNP Paribas Fortis Foundation lance une nouvelle collecte de centimes en faveur des
banques alimentaires

Le Soir

13/12/2016

Cet Américain explique comment il mange pour 3€ par an

DH

19/12/2016

Un colis qui réchauffe à Peruwelz

Le Soir

24/12/2016

Des invendus de supermarchés sous le sapin de Faim & Froid

Belga

28/12/2016

Vingt-cinq-mille litres de lait pour soutenir l’aide alimentaire en Wallonie

L’Avenir

28/12/2016

Des pommes et du lait pour les plus démunis

DH

29/12/2016

« La pauvreté d’aujourd’hui nous fait très peur »

Agripress

03/01/2017

Verdeelpunt Mechelse Voedselbank stopt ermee

Nieuwsblad

03/01/2017

Verdeelpunt van Voedselbank stopt ermee: “Armen worden steeds kieskeuriger”

De Morgen

03/01/2017

Voedselbank stopt ermee: “Armen zijn te vaak kieskeurig”

AD Nieuws – digitale krant

03/01/2017

Belgische voedselbank stopt vanwege ‘te kieskeurige klanten’

FEVIA

03/01/2017

Excédents alimentaires? Avez-vous déjà pensé à les donner ?

Knack

03/01/2017

Mensen in armoede dienen niet om onze overschotten weg te werken’

De Standaard

03/01/2017

‘Armen zijn vaak te kieskeurig’

De Standaard

04/01/2017

‘Niet iedereen houdt van Zwanworstjes’

De Morgen

04/01/2017

Voedselbanken kampen met ‘ondankbare’ bezoekers

De Standaard

04/01/2017

Schuif zelf eens aan bij de Voedselbank en luister

Colruyt Group

05/01/2017

Colruyt Group veut limiter les pertes alimentaires: 37 magasins Colruyt font directement
leurs dons aux banques alimentaires

L’Avenir

06/01/2017

Sambreville: Saint-Vincent à l’écoute des plus démunis

Engineeringnet’s - Agoria

11/01/2017

Colruyt breidt samenwerking met Voedselbanken verder uit

Bruzz 1553

12/01/2017

Voedselrecuperatie is cool en trendy

Sudinfo

13/01/2017

L’inauguration de la banque alimentaire et de la 2ème main a attiré beaucoup de monde

Visie

13/01/2017

‘Er is meer bewustwording rond voedseloverschotten’

La Libre Belgique

16/01/2017

Ces Bruxellois qui luttent contre le gaspillage alimentaire

Metro

17/01/2017

Six Belges sur 100 en grande pauvreté

Agro Campus

17/01/2017

Rekenkamer : « EU doet te weinig aan voedselverspilling »

Het Nieuwsblad

18/01/2017

Stad verklaart oorlog aan voedselverspilling

Radio Limburg

23/01/2017

Interview i.g. persbericht

A. De Vadder

Radio Brabant wallon

23/01/2017

Interview suite au communiqué presse

A. De Vadder

Antwerpen gazet

23/01/2017

Interview i.g. persbericht

A. De Vadder

Nostalgie

23/01/2017

Interview suite au communiqué presse

A. De Vadder

FBBA

23/01/2017

L’aide alimentaire plus que jamais nécessaire

BFVB

23/01/2017

Voedselhulp meer dan ooit een noodzaak

A. De Vadder

A. De Vadder
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A. De Vadder

A. De Vadder

A. De Vadder
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2016 RETOMBEES PRESSE/PERSUITTREKSELS
MEDIA

DATE/

TITRE/TITEL

DATUM
Belga

23/01/2017

Les banques alimentaires de plus en plus sollicitées

7sur7

23/01/2017

Les banques alimentaires de plus en plus sollicitées

Het Nieuwsblad

24/01/2017

Steeds meer mensen kloppen aan bij voedselbanken

Belga

24/01/2017

Steeds meer behoeftigen kloppen aan bij voedselbank

De Morgen

24/01/2017

Meer mensen doen beroep op voedselbank

Metro

24/01/2017

Les banques alimentaires ont trop de succès

RTBF/émission « on n’est pas
des pigeons »

25/01/2017

Banques alimentaires en 2016 : un bilan loin d’être au beau fixe
J. Vandenschrik

Jacqueline Vanhussel
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Belgische Federatie van Voedselbanken

une publicité
Fédération BelgeCréer
Banques
Alimentaires/

Belgische Federatie
Voedselbanken
BELGISCHE FEDERATIE VAN
VOEDSELBANKEN VZW
Voor de strijd tegen honger en

« BECOME A MEMBER »

voedselverspilling in ons land

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

www.foodbanks.be

Devenez
Word vrijwilliger
bénévole!!
Administratief
Le
bénévolat vrijwilligerswerk:
administratif : par
door
mise
een
à disposition
persoonlijked’une
knowcompétence
how
ten dienste
(ex. te
informatique,
stellen (bv. informatica,
logistique, approvisionnement,
logistiek, bevoorrasecrétariat,
ding,
secretariaat,
chauffeur
chauffeur
permismet
C ourijbewijs
B).
type C of B enz.).
Voedselinzameling: door een actieve deelname aan de inzamelingen die door distributieketens jaarlijks georganiseerd worCollectes de vivres : par la participation active aux collectes
den bij het groot publiek.
organisées annuellement auprès du grand public par les chaînes
de distribution.

Steun onze actie met
Soutenez notre action avec
uw giften, schenkingen of legaten !
vos dons, donations ou legs !
Giften kunnen ofwel op punctuele wijze overgemaakt worden,
Les dons
êtreorder—maandelijks,
assurés soit de manière
ponctuelle, soit
ofwel
via eenpeuvent
permanent
driemaandelijks—
devoordele
manièrevan
constante
par ordre permanent—mensuel, trimesten
de Voedselbanken.
triel— au bénéfice des Banques Alimentaires.
IBAN: BE15 0682 1093 6530 — BIC: GKCCBEBB
Fiscaal attest voor alle giften van € 40 en meer gestort in
IBAN: BE15 0682 1093 6530 — BIC: GKCCBEBB
eenzelfde kalenderjaar.
Attestation fiscale pour tous les dons de € 40 et plus dans une même
année

Vraag onze folder via
02 559 11 10 of
info@foodbanks.be

Schenkingen of legaten kunnen geregeld worden met de
Donations ou legs peuvent être établis avec l’aide ou l’avis
hulp en het advies van een notaris.
d’un notaire.

Contactez-nous !
Contacteer-ons !

