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Beste vrienden,
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Vrijwilligerswerk wordt weleens in vraag gesteld, omdat
het de reputatie heeft een gebrek aan professionalisme te
veroorzaken, soms ook omdat
het de mogelijke jobaanbiedingen verkleint, maar ik heb
kunnen
vaststellen
hoe
kostbaar vrijwilligerswerk wel
is.
Vrijwilligerswerk zorgt voor
een evenwicht in het postprofessionele leven, het geeft
aan het individu de kans zich
waar te maken en gemotiveerd
te blijven, zin te geven aan zijn
welzijn door tegelijkertijd
dienstig te zijn voor de gemeenschap, voor derden, of
het nu sportlui zijn, behoeftigen, artiesten, of gelijk welke
andere soort medeburgers,
jong of oud.
In België doen 1.160.000 personen, tussen 15 en 85 jaar oud,
vrijwilligerswerk, hetzij ongeveer 10% van de bevolking. Zij
dragen er aldus toe bij om de
dienstverlening aan de gemeenschap aan te vullen. En

dit zonder enig ander voordeel dan dienstig te zijn voor
de gemeenschap. Wij zijn
dus niet de enigen!
Dankzij de 303 vrijwilligers
slaagt onze organisatie erin
16.488 ton voedsel in te zamelen, hetzij het equivalent
van ongeveer 32 miljoen
maaltijden en tevens ook de
nodige logistieke hulp te
verlenen aan 641 caritatieve
verenigingen in België en
157.000 behoeftige medeburgers te helpen. Wij schatten
dat aldus ongeveer 13.000
vrijwilligers zich ten dienste
van de gemeenschap stellen,
om solidariteit te voeden.
Of ze nu militairen zijn, of
kaderleden van bedrijven,
arbeiders, chauffeurs, professoren of afkomstig van verschillende vrije activiteitsectoren, ik kan alleen maar
vaststellen dat de vrijwilligers, die de voedselverdeling
verzekeren, een hecht en
homogeen team vormen dat
zich inzet voor een basisactie
op sociaal vlak. Dat is onze
rijkdom. Doe zo verder.
Na vier jaar voorzitterschap
heb ik het groot genoegen de
fakkel aan mijn opvolger,
Piet Vanthemsche, door te
geven. Dankzij zijn grote en

rijke ervaring, opgedaan als
eminent medewerker van
verschillende ministers, als
stichter en voormalig directeur van het FAVV, als voormalig voorzitter van de Boerenbond, zal hij ongetwijfeld
onze organisatie laten profiteren van zijn kennis en
know-how.
Zeer hartelijk dank, Piet.
Weet dat ik ter beschikking
blijf van jou en van Jef, voor
een degelijke en vruchtbare
samenwerking.
Ik dank jullie allemaal, voor
jullie inzet. Laat ons onze
talenten bundelen.

Jullie “past president”

Ignace Bosteels,

19—20/01/2018—Persconferentie/Evenement “30 jaar actie”
Persbericht
Brussel, 19/01/2018—10:00

De Voedselbanken laten hun stem horen ter gelegenheid
van hun 30-jarig bestaan
Om de toenemende vraag te kunnen blijven volgen heeft de
meest sociale bank van België bijkomende fondsen nodig
om de toekomst te verzekeren
De Voedselbanken, lid van de Belgische Federatie van Voedselbanken, gaan reeds 30 jaar de strijd aan tegen zowel de honger als
de voedselverspilling in België. Ter gelegenheid van deze speciale
verjaardag treedt de VZW op de voorgrond om het belang van
haar activiteiten voor de Belgische samenleving te benadrukken.
De omvang van haar activiteiten is de voorbije jaren explosief gegroeid,
met in 2017 voor het eerst meer dan 150.000 hulpbehoevenden (erkende
minderbedeelden). De groei is niet enkel cijfermatig spectaculair, het
voedselaanbod kent eveneens een grotere diversiteit, met meer
aandacht voor een nutritioneel evenwichtig assortiment (meer verse en
diepvriesproducten). Bovendien zetten de Voedselbanken ook meer en
meer in op de sociale (her)integratie van mensen die leven in armoede.
Om deze groei en capaciteitsuitbreiding te kunnen blijven volgen, heeft
de Belgische Federatie van Voedselbanken echter meer middelen nodig, o.a. voor meer opslagcapaciteit, diepvriezers en rollend materieel.
VOOR MEER INFO SURF NAAR
http://www.foodbanks.be/nl/30jaaractie
Jacqueline Vanhussel

Na de persconferentie mochten de journalisten ons nieuw nationaal logo en
onze nieuwe slogan ontdekken.
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19—20/01/2018—Persconferentie/Evenement “30 jaar actie”

OP 17 APRIL jl. BRACHT ONZE WAALSE AMBASSADEUR,
JULIEN LAPRAILLE EEN BEZOEK AAN DE VOEDSELBANK
BRUSSEL-BRABANT. ZIJN BELANGSTELLING VOOR ONZE
TAAK WAS ZEER DUIDELIJK. BEDANKT.

http://www.julienlapraille.be
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2017—Activiteitenverslag “Een nieuw record jaar!”
vertoonde een duidelijke achteruitgang.
Hierbij willen wij ook onze dank en
waardering uitspreken voor allen die de
goede werking van de Voedselbanken in
2017 mogelijk hebben gemaakt: de meer
dan 300 vrijwilligers binnen de Federatie
en Voedselbanken, de 641 aangesloten
caritatieve verenigingen en hun duizenden medewerkers, de vele bedrijven en
organisaties die goederen hebben
geschonken, de POD Maatschappelijke
Integratie die instaat voor de Europese
voedselhulp en last but not least de vele
particuliere schenkers voor hun onontbeerlijke financiële steun.
De activiteitsgraad van de Belgische Voedselbanken is in 2017 opnieuw fors toegenomen en heeft een nieuwe recordhoogte
bereikt. Ruim 157.000 begunstigden hebben
beroep gedaan op gratis voedselhulp via de
Voedselbanken. Dit is een toename met 9,7
% t.o.v. 2016. Dit ging gepaard met een significante toename van het aantal geassocieerde verenigingen van 626 in 2016 naar
641 in 2017.

2018 wordt een jaar vol uitdagingen.

De statistieken tonen aan dat de rol van
de Voedselbanken in België verre van
uitgespeeld is. De nood aan gratis voedsel wordt immers nog steeds groter. De
uitdagingen voor 2018 zijn dan ook opnieuw bijzonder groot. Daarom zullen
wij het komende jaar inzetten op een
verder doorgedreven professionalisering
Daarnaast is er ongeveer 16.500 ton voedsel en fors investeren in capaciteitsuitbreiingezameld, eveneens een nieuw record en ding – meer opslagcapaciteit, koel- en
een stijging met 9,2 % in vergelijking met diepvrieskamers, gekoeld transport.
2016. De toename aan ingezamelde 2018 wordt voor de Belgische Federatie
hoeveelheden levensmiddelen is voorname- van Voedselbanken een speciaal jaar,
lijk toe te schrijven aan een verhoging van omwille van haar 30 jarig bestaan. Deze
producten ontvangen via het Europees gelegenheid willen we aangrijpen om op
Fonds voor Hulp aan de Meest behoeftigen. de voorgrond te treden en het belang van
De volumegroei is niet alleen cijfermatig onze werking voor de Belgische samenlespectaculair, het voedselaanbod kent eve- ving benadrukken, met het oog op een
neens een grotere diversiteit, met meer noodzakelijke verhoging van de fondsenaandacht voor een nutritioneel evenwichtig werving.
assortiment. Het aandeel verse en diepgevroren producten kende een behoorlijke Een eerste aandachtspunt betreft de verstijging en maakte respectievelijk 17 en 13% dere professionalisering van de centrale
diensten. Zowel op het vlak van
uit van het totale assortiment.
boekhouding als op het vlak van informaOngeveer 55% van de totaliteit van de ver- tisering zijn nog een aantal belangrijke
deelde producten (48% FEAD producten, verwezenlijkingen noodzakelijk. Voor
4% groenten en fruit afkomstig van veilin- 2018 is het de bedoeling een geconsogen en 3% via collectes ingezamelde pro- lideerde balans te kunnen voorstellen
ducten) waren conforme commerciële le- evenals het Food IT programma, thans
vensmiddelen, met een normale commer- gebruikt voor het FEAD programma, uit
ciële houdbaarheid. De overige 45% betrof te rollen over alle toepassingsdomeinen.
overschotten (25% geschonken door de
agro-voedingsindustrie en 20% ingezameld Een tweede uitdaging betreft de zorg
bij de grootdistributie), weliswaar volledig voor voldoende kwalitatief voedsel, om
de verwachte toenemende noodzaak het
in orde met de wettelijke voorschriften.
hoofd te kunnen bieden. In dit verband
De collectes kenden in 2017 geen onver- zien we nog veel potentieel in het inzadeeld succes. De inzamelingen brachten in melen van onverkochte voedingswaren
totaal 883.511 € op tegenover 937.264 € in bij warenhuizen. Dit vereist uiteraard
2016. De inzamelingsactie bij Colruyt kende
een lichte toename, maar deze bij Delhaize
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niet alleen mankracht, maar ook de
nodige middelen en infrastructuur.
Vermits het hier voornamelijk gaat
om verse voeding, is een uitbreiding
van gekoeld transport en opslagcapaciteit (zowel koel- als diepvriescapaciteit) noodzakelijk. Hiertoe is een
goede samenwerking zowel met de
aangesloten verenigingen als met de
grootdistributie evenzeer noodzakelijk, waarbij goede afspraken nodig
zijn. Aldus kunnen heel wat voedselverliezen worden voorkomen. Ook
het opzetten van inzamel- en distributie platformen in samenwerking
met OCMW’s en/of caritatieve verenigingen kan hiertoe in belangrijke
mate bijdragen.
Het zoeken naar alternatieve bevoorradingsbronnen is ook belangrijk
in het licht van de onzekerheden die
rijzen rond het voortbestaan van de
Europese voedselhulp campagnes.
Het is vandaag helemaal niet duidelijk wat er zal gebeuren na 2020,
wanneer het huidige FEAD programma afloopt. Het is momenteel onduidelijk of er nog voedselhulp zal verstrekt worden via Europese middelen
en zo ja, welke budgetten ter beschikking zullen gesteld worden.
Gezien de toch wel belangrijke en
steeds toenemende hoeveelheden
voedsel die de Voedselbanken verdelen aan de hulpbehoevenden, lijdt
het weinig twijfel dat gratis voedselhulp na 2020 noodzakelijk blijft.
Een derde en zeer belangrijke uitdaging waar de Voedselbanken voorstaan, is de zorg voor voldoende
werkingsmiddelen. Teneinde de aanzienlijke goederenstromen op een
snelle en efficiënte wijze te kunnen
beheren, zijn gerichte investeringen
nodig, o.m. in opslagcapaciteit, incl.
koel- en diepvriescapaciteit en in
aangepaste transportmiddelen. Dit
niet alleen voor de centrale opslagplaatsen van de Voedselbanken,
maar eveneens voor de caritatieve
associaties die de goederen verdelen
aan de rechthebbenden. In dit kader
zal vanaf 2019 het vragen van een
kleine lidmaatschapsbijdrage aan de
geassocieerde verenigingen veralgemeend worden.
Verder zullen in 2018 ook inspanningen worden geleverd om het systeem

van de verdeling van voedselpakketten verder terug te dringen en
te vervangen door een winkelformule, waarbij de rechthebbenden
een grotere mate keuzevrijheid
hebben.
Om de doelstellingen te realiseren
en aan de uitdagingen het hoofd te
kunnen bieden, heeft de Raad van
Bestuur een communicatieplan
goedgekeurd dat in 2018 van start
gaat. Het plan beoogt o.m. (1) het
sensibiliseren van de Belgische

bevolking en bedrijven, (2) het verhogen van de financiële inkomsten en
(3) het aantrekken van meer vrijwilligers en competenties.
Voor 2018 werden ook 2 ambassadeurs
bereid gevonden hun schouders onder
ons project te zetten, nl. Sandra Bekkari en Julien Lapraille. Beiden zullen
o.m. via kookworkshops met voedseloverschotten hun steentje bijdragen
in het kader van voedselhulp aan mensen in armoede.
Jef Mottar

17/10/2017—Federale dag “Armoede op de werkvloer”
De Voedselbanken waren aanwezig op de “standenmarkt”van
de Federale dag die op 17/10/2017
plaatsvond.
Het was de bedoeling aan de
deelnemers van de conferentie de
mogelijkheid te bieden, op informele wijze, contact te nemen met
de verschillende organisaties die

actief bezig zijn met deze problematiek.
Doelgroep waren de federale managers en de verantwoordelijken
van de HR diensten en van de federale sociale diensten.
Er waren ongeveer 120 deelnemers.
Jacqueline Vanhussel

12—18/10/2017— “Delhaize en hun klanten dragen al 27 jaar
het hart op de juiste plaats”
Bijna 300.000 mensen
in België kunnen zich
geen geschikte en
voedzame
maaltijd
veroorloven. De Voedselbanken
strijden al meer dan 30 jaar tegen
honger door ieder jaar tonnen voedsel te schenken aan caritatieve verenigingen (in 2017: 16.488 ton). Al 27
jaar lang organiseert Delhaize
jaarlijks een grote voedselinzameling in alle winkels van het
land om de Voedselbanken te
helpen een voldoende voedselvoorraad op te bouwen.
In 2017 werd de jaarlijkse voedselinzameling van 12 tot 18 oktober 2017
georganiseerd ten voordele van de
minderbedeelden die door de Voedselbanken worden geholpen.
Deze actie heeft een bedrag van
606.163 € kunnen inzamelen, om
aan de Voedselbanken de gelegenheid te geven eetwaren te
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verdelen aan de minderbedeelden
(melk, soepen, visconserven, vlees
en groenten, enz...), goed voor

meer dan
tijden.

202.000

maal-

In naam van de minderbedeelden
die door de Voedselbanken geholpen worden, danken wij van
harte:
-De directie en het personeel van
Delhaize, de organisatoren van de
voedselinzameling.
-De duizenden vrijwillige inzamelaars alsook de service clubs en
bedrijven die de klanten van Delhaize hebben gesensibiliseerd om
aan de actie deel te nemen.
-De tienduizenden schenkers voor
hun vrijgevigheid en hun solidariteit met de minderbedeelden.
Jean Noblesse
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Sinds 27/11/2017—CHEP roept retailers en
producenten op om voedselverspilling tegen te gaan
GRATIS PALLETS VOOR TRANSPORT VOEDSELOVERSCHOTTEN
Mechelen, 27 november 2017
CHEP roept retailers en producenten op om actief de strijd aan te gaan tegen voedselverspilling en honger.
Daarvoor heeft CHEP een samenwerking opgezet met de Belgische Federatie van Voedselbanken vzw, waarbij CHEP gratis pallets ter beschikking stelt om voedseloverschotten naar de Voedselbanken te voeren.

CHEP wil daar dan ook verbetering in brengen en samen met zijn klanten de grote hoeveelheid consumeerbare eetwaren die vernietigd of weggegooid worden, verminderen. Daarom roept CHEP retailers en producenten op om voedseloverschotten te doneren en betalen zij de CHEPpallets die gebruikt worden voor het transport volledig terug.
Jacqueline Vanhussel

17—28/01/2018—Geslaagd nieuw initiatief ten
voordele van de Voedselbanken

Van 17 tot 28 januari 2018 hebben de klanten en het personeel van Carrefour de Voedselbanken
ondersteund dankzij Solidair Afronden”. BEDANKT VOOR DIT GUL GEBAAR..
Het principe was eenvoudig: aan de kassa van alle Carrefour-winkels (Hyper, Market en Express), konden de klanten hun aankoopbedrag laten afronden naar boven en zo een gift doen aan de Voedselbanken. Al die duizenden
kleine gebaren resulteerden in een bedrag van € 226.428, ofwel 75.476 maaltijden!

De actie “Solidair Afronden” ten voordele van de Voedselbanken was een mooie gelegenheid om de meer dan
300.000 Belgen die afhangen van voedselhulp te helpen. Sinds 1985 staan de Voedselbanken in voor het inzamelen
en verdelen van levensmiddelen onder de behoeftigen via een netwerk van 641 caritatieve verenigingen. Zo gaan ze
voedselverspilling tegen en spelen ze een voortrekkersrol in de strijd tegen honger.
NOGMAALS HARTELIJK DANK VOOR JULLIE STEUN.
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Jacqueline Vanhussel
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15—17/03/2018—Vakbeurs van de fijne en verse
voeding—Expo KORTRIJK

Op het einde van de luxueuze internationale beurs TAVOLA
(eetwarenbeurs) in de Expo van Kortrijk, mochten de leden van Lions
Kortrijk voor de VOEDSELBANK alle eetwaren ophalen, die anders
allicht weggegooid zouden worden; Vleeswaren van de hoogste plank,
fruit en groenten, bereide schotels en noem maar op. Een gekoelde
vrachtwagen vol, honderden kisten, gratis voor niks meegenomen!
Een echte manna voor de 90 sociale verenigingen die door de Voedselbank West-Vlaanderen worden bedeeld, maar gelet de hoeveelheid
ook voor die van Oost-Vlaanderen en Henegouwen.
Vanaf de seconde na de sluiting van de beurs en twee uur lang, renden alle
Lions-vrijwilligers met rolwagens en lege kisten om van stand tot stand de
aangeboden eetwaren te verzamelen. Ook de standhouders waren opgelucht
niets te moeten weggooien.
Een win-win situatie, dankzij de Lions, voor een totaal van 3,8 ton netto
voedsel op één avond.
In onze uitgelaten consumptiemaatschappij geeft deze pure manpower activiteit je een echt gevoel van ”we serve”. Fier en blij van Lions te mogen zijn.
André Goethals voor Lionsclub Kortrijk

01/11—31/12/2017—”Koffie voor iedereen”
Voor de 20e keer heeft Jacobs
Douwe Egberts de actie “Koffie
voor iedereen” ten voordele van
de Voedselbanken georganiseerd. Deze actie vond plaats
van 01 november tot 31 december 2017.
Doel ervan was aan de minderbedeelden een moment warmte en
gezelligheid te bezorgen, een gebaar dat voor deze mensen grote
waarde heeft.
Voor elk verkocht pakje koffie
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Douwe Egberts schonk het bedrijf
2 tassen koffie voor de minderbedeelden. En voor elke “share/
like” op Facebook, eveneens 1 tas
koffie.

Resultaat van de actie: er
werden
9.021.581
tassen
koffie voor de minderbedeelden geschonken.
Jacqueline Vanhussel

Belgische Federatie van Voedselbanken

Belgische Federatie van Voedselbanken

Fédération Belge Banques Alimentaires/
Belgische Federatie Voedselbanken
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Glasgowstraat 18
1070 Brussel
Phone: 02 559 11 10
E-mail: info@foodbanks.be

www.foodbanks.be

www.banquesaliment.voedselbankenBE

Word vrijwilliger !
Administratief vrijwilligerswerk: door een persoonlijke know-how ten
dienste te stellen (bv. informatica, logistiek, bevoorrading, secretariaat,
chauffeur met rijbewijs type C of B).
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.

VOOR MEER INLICHTINGEN:
WWW.FOODBANKS.BE

