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Gratis voedselbedeling wordt terug
in vraag gesteld onder voorwendsel
dat het zich met "bedelen" identificeert en bijgevolg als een gebrek
aan respect ten overstaan van de
minderbedeelde die zich door een
Voedselbank laat helpen.
Naar mijn mening getuigt dit van
een groot gemis aan gezond verstand
en negeert het het
groeiende belang van de armoede
in een wereld waarin het liberalisme en het egoïsme zich meer en
meer op onverbiddelijke wijze
tegenover de hulpbehoevenden
opstellen.
Elke voedselhulp, of ze gratis
verdeeld wordt of via een sociale
kruidenier, is en zal erg gewaardeerd worden door de begunstigde
die er nood aan heeft. Daarom ben
ik ervan overtuigd dat samenwerking (tussen Restos du coeur,
Voedselbanken, OCMW 's , het
Rode Kruis, Poverello in Vlaanderen en sociale kruideniers) het
enige juiste middel is om op efficiënte wijze de armoede te bestrijden.

Wat een mooie overwinning als
een begunstigde van een Voedselbank er op een dag in slaagt
naar een sociale kruidenierswinkel over te stappen! Het betekent
dat de gratis voedselbedeling en
de daarbij horende maatregelen
leidend tot sociale integratie,
waarvoor een groot aantal actieve
vrijwilligers van de aangesloten
verenigingen
zich
inzetten,
vruchten heeft afgeworpen.
Elkaar willen beconcurreren: een
ketterij, een doodzonde !
Dit neemt niet weg dat de Voedselbanken zich steeds respectvol
moeten tonen tegenover
de
geholpen personen. En hiervoor
is kwaliteit steeds belangrijker
dan kwantiteit en moet in alle
omstandigheden voor een evenwichtig voedselaanbod gezorgd
worden.
Hiertoe wordt aanbevolen zoveel
mogelijk beroep te doen op de
overschotten in de groenten- en
fruitveilingen. Het vaker afhalen
van voedseloverschotten in winkels, mits rekening te houden
met de beste praktijken van de
retailmarkt, is eveneens van primordiaal belang.
De voedselinzamelingen, de
verdeling van de producten geleverd in het kader van het FEAD
en de giften afkomstig van
speciale acties zullen ook tot een
evenwichtige voedselhulp bijdragen.
En wat valt er te zeggen over de

bijdrage van de vrijwilligers; wat
is er verkeerd aan? Hoe zou ons
leefmilieu eruitzien zonder het
werk van de zowat 1.000.000
vrijwilligers die Belgîë telt ? Arm
België !!!
Naast de sociale economie mogen wij de bijdrage van het
vrijwilligerswerk niet vergeten!
Hierboven spraken we van
« respect » ; dat is het sleutelwoord!
Dank u.
Ignace Bosteels, voorzitter

20-24/04/2017— JAARLIJKSE VERGADERING—
ROTTERDAM
De vergadering werd door Jetta
Klijnsma, Nederlandse Staatssecretaris voor Sociale Zaken en Tewerkstelling, geopend. Mevrouw
Klijnsma verdedigt sinds geruime
tijd de belangen van de Voedselbanken. Zij zegde dat de Voedselbanken de noodlijdenden uiteraard
met voedselhulp maar ook op andere manieren ondersteunen: het
weer in orde brengen van administratie, stappen zetten om een inko-

men te verkrijgen, raadgevingen enz…
Haar boodschap was duidelijk: voor vele
behoeftigen zijn de Voedselbanken een
beveiligend netwerk en daarom is hun
bestaan van vitaal belang.
Dit jaar was het thema voor de contactdagen
“De duurzaamheid van de Voedselbanken met
bijzondere aandacht voor de strategie van
fondsenwerving en voor de beste praktijken”.
De eerste sessie was gewijd aan het part-

nership van bedrijven:”Hoe een samenwerkingsmodel opstellen dat tot een winwin situatie leidt, zowel voor het bedrijf als
voor de Voedselbank? “
Tijdens de tweede sessie waren er presentaties door Lindsay Boswell,voorzitter
van “ Fare Share UK” en door Lisa Moon,
voorzitter van “ Global Food Banking Network” ( GFN). Beide spraken over hun lange
ervaring in het kader van fondsenwerving
voor allerlei, uiteenlopende organisaties
zonder winstoogmerk. Zij illustreerden hun
betoog met vele voorbeelden en beantwoordden de vragen van de toehoorders.
Jacqueline Vanhussel

F E A D (Europees Fonds voor Hulp aan de Meestbehoeftigen)
In het kader van het Europees
Fonds voor Hulp aan de Meestbehoeftigen (jaar 2017) heeft de Programmatorische Overheidsdienst
–Maatschappelijke
Integratie
(POD–MI) een bestelbon voor
gratis verdeling van levensmiddelen gepubliceerd.
Het Europees Fonds voor Hulp aan
Meestbehoeftigen (FEAD) verleent
niet-financiële
hulp
aan
minstbedeelden via voedselhulp en/
of via materiële basisondersteuning,
alsook door activiteiten die tot de
maatschappelijke integratie van
minstbedeelden bijdragen.
Zodoende bevordert het Fonds de
sociale cohesie, versterkt het de
sociale integratie en draagt het dus,
op termijn, bij tot de verwezenlijking
van de doelstelling om in de Euro-

pese Unie de armoede uit te roeien.

(POD–MI) met het beheer van het programma belast.

Daarmee draagt het er toe bij, conform de
strategie “ Europa 2020”, om het aantal met
armoede en sociale uitsluiting bedreigde
personen met 20 miljoen te verminderen. Dit
alles via de budgetten van de structurele
Fondsen.

De uitvoering ervan moet gebeuren, enerzijds conform het Europees Reglement en
anderzijds volgens het reglement van POD
-MI dat jaarlijks gepubliceerd wordt.

Het FEAD heeft het vroegere Europees Programma voor Voedselhulp aan Minstbedeelden (EPVM) vervangen en ressorteert niet
langer onder de Europese landbouwpolitiek,
maar wel onder de cohesiepolitiek en de
Europese structurele en investeringsfondsen
(ESIF) 2014–2020.
Concreet betekent dit, dat voor de periode
2014-2020, een budget van 2,5 miljard euro
van deze Fondsen aan het FEAD wordt toegekend, waarbij er nog 1 miljard euro van de
lidstaten kan bijkomen.
In België is de Programmatorische Overheidsdienst – Maatschappelijke Integratie

De bestelbon voor 2017 geeft aan de
OCMW’s en de erkende partnerorganisaties de mogelijkheid om 22 verschillende
levensmiddelen te bestellen voor gratis en
uitsluitende verdeling aan minstbedeelden
in België.
Art 7. ,§ 4,infra van het Europees Reglement verplicht de partnerorganisaties die
levensmiddelen verdelen - OCMW’s en
erkende verenigingen - begeleidende
maatregelen voor de begunstigden te
voorzien.
Dit moet tenminste bestaan uit het desgevallend oriënteren en in contact brengen
van de begunstigde met de bevoegde
dienst van het OCMW.
Bron : POD MI.
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26/06/2017—RAAD VAN BESTUUR
Op 26 juni heeft de Raad van bestuur van
de Federatie in St-Agatha-Berchem vergaderd.
Bij de opening van de zitting heeft de voorzitter meegedeeld dat het probleem van de
vervanging van Alfons De Vadder als gedelegeerd bestuurder herzien werd.
Rekening houdend met de opmerkingen
geformuleerd door verschillende raadsleden
en met enkele nieuwe gegevens heeft het
bureau van de Raad besloten de kandidatuur van Jef Mottar voor de functie van
gedelegeerd bestuurder voor te stellen. Jef
Mottar, was tot dusver verantwoordelijke
voor FEAD bij de Federatie.
Na beraadslaging heeft de raad akte genomen van het ontslag van Alfons De Vadder

en werd Jef Mottar, per 01 juli 2017, tot
gedelegeerd bestuurder benoemd.
Wat de bouw, in St-Agatha–Berchem,
van nieuwe installaties voor de VBB/
BAB en de Federatie betreft, heeft de
Raad vastgesteld dat enerzijds de
kostprijs heel wat hoger dan voorzien
zou kunnen uitvallen en dat anderzijds de behoeften aan ruimte voor
stockeren voor de VBB/BAB kleiner
zouden kunnen zijn.
Bijgevolg heeft de raad beslist het
project van de nieuwbouw tot in september in de koelkast te stoppen en
intussen het advies van een expert in
logistiek in te winnen.
Alfons De Vadder

DE VOEDSELBANKEN IN EUROPA
Een overzicht
In 2016 dekken de statistieken:

•

23 landen

•
•

326 Voedselbanken
+ 50 satelliet Voedselbanken

•

37.200 erkende caritatieve
verenigingen

Hoeveelheid verdeeld voedsel
Voedselbanken in Europa – 2015 in cijfers

• Het FEBA netwerk heeft
535.000 ton voedsel verdeeld.
• = 2,9 miljoen maaltijden/elke
dag.
• Aan 37.200 erkende caritatieve
verenigingen.
• Ten bate van 6,1 miljoen
minderbedeelden.
• Dank zij de steun van 16.400
medewerkers waaronder 90 %
vrijwilligers.

Food Banks in Europe – 2015 in cijfers
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Jacqueline Vanhussel

ALIMEN’T
ZAL DE VOEDSELVERDELING
VERGEMAKKELIJKEN
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DE EERSTE KRUIDENIERSWINKEL VAN HET LAND IS BESLIST EEN
SOCIAAL BEDRIJF
Inderdaad, COLRUYT – een familiaal
bedrijf dat een uitstekende reputatie
heeft en een trouwe leverancier is van de
Voedselbanken – heeft zijn plan “Aan
tafel voor 1 ,2, 3, EURO “ gelanceerd.
Dit project werd aanvankelijk in Kortrijk
uitgetest en wordt nu ontwikkeld, zowel
in Vlaanderen als in Wallonië.
In een paar woorden: dankzij de samenwerking met de OCMW’s of andere sociale
hulporganisaties ontvangen de personen die
het op financieel vlak moeilijk hebben, een
niet stigmatiserende getrouwheidskaart, een
kaart die identiek is aan de kaart van alle
andere klanten. Dankzij deze kaart wordt
het bedrag van hun aankopen automatisch
zodanig aangepast dat het engagement van
COLRUYT in de strijd tegen de armoede
weerspiegeld wordt.
COLRUYT heeft ons vertrouwd gemaakt
met deze dynamische en voluntaristische
werkwijze en het bedrijf krijgt er een positief
en volkomen verdiend imago door bij de
bevolking.
(volledig artikel zie newsletter van de
Banque Alimentaire du Hainaut Occidental
et de Mons-Borinage)
Jacques Vandenschrik—www.banquealimentairebat.org

25/09/2017—RAAD VAN BESTUUR
Maandag 25 september 2017 heeft de
trimestriële vergadering van de Raad
van bestuur plaatsgevonden te St.Agatha-Berchem.
Het belangrijkste agendapunt betrof de
beslissing omtrent de her-lokalisatie van
de Voedselbank van Brussel-Brabant
(VBB). Op basis van een gedetailleerde
bouwkundige studie en een grondige
financiële evaluatie, werd besloten geen
logistiek centrum te bouwen in St.Agatha-Berchem. Een alternatief zal
worden gezocht.
Het communicatieplan 2018 werd goed-
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gekeurd. Dit zal worden uitgewerkt rond
het 30-jarig bestaan van de Federatie en
beoogt een verhoging van de financiële
inkomsten om de steeds groeiende logistiek kosten te kunnen blijven financieren.
De opdracht werd toegewezen aan een
consortium
van
2
gespecialiseerde
agentschappen, nl. Emakina en Whyte.
Na de vergadering werd een receptie en
een lunch georganiseerd ter gelegenheid
van het afscheid van Alfons De Vadder als
afgevaardigd bestuurder.
Jef Mottar

ONZE BEVOORRADING EN HET MILIEU
Talrijke studies bevestigen dat wat wij
eten niet alleen een effect heeft op onze
gezondheid, maar ook op het milieu. Het
effect op het milieu kan op verschillende
manieren berekend worden, met gebruik
van specifieke indicatoren en met analyse
van karakteristieke aspecten van elke
voedingsketen.
Onder alle evaluatiemethoden heeft, in
het recente verleden, de “Life Cycle
Assesment” – LCA- (Analyse van de levenscyclus) het meest interesse opgewekt. Omdat deze methode de impact
van een bevoorradingsketen in al haar
fases berekent en zodoende een globaal
beeld geeft van het effect van een
bepaald voedingsmiddel op het milieu.
De analyse van de levenscyclus omvat de
studie van alle etappes van de bevoorradingsketen, vanaf de landbouwproductie
tot aan de verdeling, zelfs tot aan het
verbruik en, indien nodig, tot bij het
koken.
Er werden globale indicatoren gebruikt
om de resultaten van de LCA analyses
begrijpelijker en gemakkelijker voor de
communicatie te maken, wat een eenvoudige en globale voorstelling van de
impact op het milieu bevordert.
In het geval van de voedingsmiddelen uit
de landbouwproductie hebben de volgende elementen de grootste impact: de
uitstoot van broeikasgassen, de nodige
hoeveelheid water en de nodige oppervlakte akkerland voor de productie.
Om deze reden gebruikt de Stichting
Barilla voor haar onderzoek inzake
voeding volgende globale indicatoren:
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De koolstofafdruk die de uitstoot
van broeikasgassen meet in CO2
massa equivalent ( CO2 eq), gassen
die verantwoordelijk zijn voor de
klimaatveranderingen.

Dit artikel is een vrije vertaling van de publicatie van het
“Barilla Centre for Food and
Nutrition” te raadplegen op
hun website

De waterafdruk die, in de verschillende fases van de productie van een
voedingsmiddel, de hoeveelheid vers
water berekent dat rechtstreeks of
onrechtstreeks voor de productie
gebruikt wordt . Hierbij wordt de
bron van het water in aanmerking
genomen, alsook het nodige volume
voor de verwijdering van vervuilende
stoffen en de plaats waar de stalen
werden genomen. De berekeningen
worden uitgedrukt in liters of in
kubieke meters.

https//ww.barillacfn.com//.

De ecologische afdruk die de berekening maakt van de biologisch
productieve terrein - of zee oppervlakte nodig voor de productie
van de hulpmiddelen en voor de
absorptie van uitstoot met betrekking tot het productiesysteem. Dit
wordt in vierkante meters of in hectaren gemeten.
Nota: In ons vorig artikel “De dubbele piramide” (Foodbanks News Nr
19 van januari 2017) werd uitsluitend
de ecologische afdruk besproken,
omdat anders het artikel te lang zou
zijn geworden.

Jacques Vandenschrik/BAT
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ORIGINELE NEDERLANDSE TEKST
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DE VOEDSELBANKEN HEBBEN DANKZIJ COLRUYT 80.400
MAALTIJDEN KUNNEN SCHENKEN AAN DE MINDERBEDEELDEN
Meer dan 300.000 mensen in België
kunnen zich helaas geen geschikte en
voedzame maaltijd veroorloven. De
Voedselbanken strijden al 32 jaar
tegen honger door ieder jaar tonnen
voedsel te schenken aan caritatieve
verenigingen.

COLRUYT organiseerde zijn jaarlijkse voedselinzameling in alle
winkels van het land van 5 tot 18
april 2017. Deze actie heeft een bedrag van 241.208 € kunnen inzamelen, goed voor meer dan 80.400
maaltijden.

COLRUYT organiseert jaarlijks een
grote voedselinzameling om de Voedselbanken te helpen een constante
voedselvoorraad op te bouwen.

In naam van de minderbedeelden
die door de Voedselbanken geholpen worden, danken wij van
harte de schenkers, de vrijwilli-

gers, de serviceclubs en COLRUYT voor hun vrijgevigheid en
hun solidariteit met de minderbedeelden.
Jean Noblesse

September/november 2017—KADOC GENT EXPO « Armoede
in België » www.foodbanks.be
KADOC (documentatie- en onderzoekscentrum van de KU
Leuven) organiseerde een tentoonstelling over armoede in
België in verleden en heden. De
tentoonstelling heeft plaats in het
Gentse Caermersklooster van 1
september tot 26 november. Ze is
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het resultaat van een intense
samenwerking met mensen in
armoede.
Bij deze gelegenheid stelde KADOC het op prijs de Voedselbanken in het licht te stellen.
Jacqueline Vanhussel

16/09—04/11/2017— AGRIBEX ROADSHOW (trailer
op parkings van Carrefour) IN 9 CENTRALE STEDEN IN
WALLONIE EN VLAANDEREN www.foodbanks.be
Met deze interactieve montage wil AGRIBEX het grote
publiek over een zeker aantal zaken met betrekking
tot de Belgische landbouw informeren: " Wij willen de
kloof tussen de verbruikers en de landbouwers verkleinen".
Verschillende panelen zullen de bezoekers over de
mderne landbouw beter informeren.
Daarenboven zullen de bezoekers hun kennis via
tastschermen kunnen testen en zullen ze meer te
weten komen over AGRIBEX en de Voedselbanken.
Jacqueline Vanhussel

Mc Cain organiseerde de eerste" Pathaton" in België op zondag 15 oktober 2017,
in een aardappelveld
in Tourinnes-Saint-Lambert (Waals Brabant)

ten voordele van de Voedselbanken in België.

Eerste Belgische
Patathon in
Wallonië !!!

In samenwerking met de Voedselbanken heeft Mc Cain een "Pathaton" georganiseerd, dit is
een solidariteitsactie die erin bestaat samen aardappelen te rapen. Mc Cain heeft zo aangeknoopt bij
een voorouderlijke gewoonte om de groenten (of fruit) die bij de oogst achtergebleven zijn te verzamelen. Gemiddeld blijven immers 3 à 5 % van de aardappelen nog op het veld liggen na de oogst. Dit
initiatief betekent niet alleen een strijd tegen verspilling maar dient meteen ook het goede doel.
Mc Cain is sinds vele jaren partner van de Voedselbanken in België. Zo heeft Mc Cain van januari tot
juli 2017 al 497 paletten geschonken, wat neerkomt op ongeveer 1,5 miljoen porties friten.
De eerste " Pathaton" in België werd georganiseerd op zondag 15 oktober 2017 op een veld in Tourinnes-Saint-Lambert in Waals Brabant. Bedoeling was 2 ton aardappelen te rapen en deze te schenken aan de Voedselbanken, met daarbij nog een even groot volume aan aardappelvlokken.
Meer info: www.mccain.be.
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Eerste Patathon in België :
doelstelling overtroffen !
Op initiatief van McCain, hebben op zondag 15 oktober,
ruim 200 deelnemers 2,6 ton aardappelen geraapt ten voordele
van de Voedselbanken!
Eerste Belgische
Patathon in
Wallonië !!!

DANK AAN McCAIN voor dit mooi initiatief!

En volgend
jaar, in
Vlaanderen !?

12—18/10/2017—VOEDSELINZAMELING DELHAIZE
Het resultaat van de voedselinzameling
volgt zodra mogelijk!

IN NAAM VAN DE MINDERBEDEELDEN,
ALVAST ONZE DANKBETUIGINGEN
VOOR DEZE GRANDIOSE ACTIE!
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Belgische Federatie van Voedselbanken

Fédération Belge Banques Alimentaires/
Belgische Federatie Voedselbanken
Créer une publicité



Créer une publicité



Voor de strijd tegen honger en
voedselverspilling in ons land

Glasgowstraat 18
1070 Brussel

www.banquesaliment.voedselbankenBE

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.

DOWNLOAD onze folder via
WWW.FOODBANKS.BE
Klik op « De Voedselbanken » daarna op « Pers & Documentatie » en
« Downloaden »

Schenkingen of legaten kunnen geregeld worden met de
hulp en het advies van een notaris.

Contacteer-ons !

