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Beste collega vrijwillig(st)er,
De herfst is inmiddels ingetreden, dit betekent dat het jaar
vergevorderd is en het dus een
geschikt moment is om een
tussentijdse balans op te maken
van het werkingsjaar 2018.
Het aantal mensen dat beroep
doet op voedselhulp via de
Voedselbanken is verder toegenomen. Dit aantal bedroeg
eind augustus 161.758 tegenover
157.151 begin dit jaar, of een
stijging met 2.9 %.
De hoeveelheid voedsel dat
werd verdeeld per eind augustus
bleef nagenoeg constant (11.185
ton t.o.v. 11.221 ton in 2017). De
lichte achteruitgang met 0,3% is
te wijten aan de lagere volumes
geleverd via de Europese Unie (7,7%). De eigen bevoorrading
(zowel de schenkingen van de
voedingsindustrie als de ingezamelde overschotten bij de warenhuizen) is weliswaar gevoelig gestegen (+ 7,6 %), maar het
aandeel Europese
goederen
blijft met 48 % van de totaliteit
nog zeer hoog. Naar verwachting zal de achterstand t.o.v.
2017 wat betreft de EU leveringen per einde jaar ingehaald
zijn. Wat de verderzetting van
de EU voedselhulp na 2020
betreft liggen de voorstellen van
de Europese Commissie op tafel.
Verder meer hierover.

Gedelegeerd bestuurder

Redactie/Vormgeving:
Jacqueline Vanhussel

Verantwoordelijke communicatie

« WORD LID »

Op financieel vlak is de situatie
beter dan verwacht. Enerzijds
zijn de inkomsten beter dan
verwacht, o.m. door de Carrefour actie begin dit jaar die
226.000 euro heeft opgebracht.

Anderzijds zijn de uitgaven lager
dan gebudgetteerd, o.m. door de
verschuiving van de investeringen in het gebouw van de Voedselbank van Antwerpen. De
nodige stappen zijn ondernomen voor de hernieuwing van de
erkenning van de Belgische Federatie van Voedselbanken voor
het verstrekken van fiscale attesten. Deze erkenning vervalt eind
dit jaar. Alles wijst er op dat wij
een nieuwe erkenning zullen
krijgen voor een periode van 6
jaar.
Op het vlak van kwaliteit zijn
een aantal initiatieven genomen
met het oog op het verzekeren
van de voedselveiligheid. Bijzondere aandacht werd gevestigd op
het belang van opslag en transport onder gecontroleerde omstandigheden
van
gekoelde
voedingswaren, niet alleen voor
de Voedselbanken maar ook
voor de aangesloten verenigingen. In dit kader werden
koelboxen en infrarood thermometers aangekocht en verdeeld.
Het Food-IT programma werd in
alle Voedselbanken succesvol
geïmplementeerd, voor wat
betreft de planning en verdeling
van de producten binnen het
kader van de Europese voedselhulp (FEAD). Een Food-IT werkgroep werd opgericht om de
verdere uitrol en implementatie
voor de totaliteit van de goederen voor te bereiden en te begeleiden.
Onze ambassadeurs Sandra
Bekkari en Julien Lapraille komen hun engagementen na. Om

de werking van de Voedselbanken beter te begrijpen heeft
Sandra Bekkari een geslaagd
bezoek gebracht aan de Voedselbank van West-Vlaanderen. Op 3
augustus 2018 gaf zij een bijzonder
geslaagde
culinaire
workshop in het Sociaal Huis De
Poort in Geraardsbergen, waarbij
het accent lag op het bereiden
van lekkere schotels met voedseloverschotten. Deze activiteit
werd goed opgepikt door zowel
de geschreven pers als door een
aantal televisiestations, ook in
Franstalig België. Julien Lapraille
van zijn kant, bracht een bezoek
aan de Voedselbank van BrusselBrabant en een kookworkshop
met hem is gepland op 13 november 2018 bij de liefdadigheidsvereniging Une Main Tendue in Namen.
Tot slot, wil ik benadrukken dat
dit alles niet mogelijk was
geweest zonder de steun van
onze vele donatoren, maar evenmin zonder de medewerking en
belangeloze inzet van de vele
vrijwilligers, zowel binnen de
Voedselbanken als binnen de
liefdadigheidsverenigingen.
Hiervoor
een
welgemeende
“dank u”!
Jef Mottar, afgevaardigd bestuurder

NIEUWS VAN HET FRONT VAN DE FEDERATIE VAN DE
EUROPESE VOEDSELBANKEN
Op 25 en 26 mei vond in Budapest
de jaarvergadering van de Europese Voedselbanken plaats. Hierbij werd Jacques Vandenschrik
herkozen als voorzitter voor een
nieuwe periode van 3 jaar. Onze
welgemeende felicitaties!
De jaarvergadering werd gehouden
met als centrale thema “Herverdeling van meer en beter nutritioneel voedsel – Uitdagingen en
opportuniteiten”.
In een eerste sessie waren er heel wat
interessante presentaties rond het
optimaliseren van de logistieke processen bij Voedslbanken, met praktijkvoorbeelden FareShare (UK), de
Voedselbank van Barcelona, de Italiaanse Voedselbanken en Chep.
In een 2de sessie werd aandacht
besteed aan het beheer van de logistieke stromen via IT toepassingen.
Diverse informatica systemen werden voorgesteld, o.a. “Clickdon” van
toepssing bij de Franse Voedselbanken, “IT Starterskit” ontwikkeld door

Global
Foodbanking
Network
(GFN) en het Ierse “Food Cloud”
programma, dat ook wordt gebruikt in de UK en Polen.
De 2de dag werd een rondetafelgesprek georganiseerd met een
aantal niet-commerciële organisaties rond het centrale jaarthema,
met deelname van het Spaanse
Rode Kruis, Caritas Italië, Tafel
Duitsland,
Maisto
Bankas
Litouwen en een Hongaarse NGO
die hulpprogramma’s organiseert
voor Roma kinderen in Hongarije.
Het debat werd gevolgd door enkele praktijkgetuigenissen van
vertegenwoordigers
van
de
voedingsdistributie en –industrie:
Metro, Tesco en Cargill.



verliezen en –verspilling.
De GFN objectieven inzake
Duurzame Ontwikkeling..

De Belgische Federatie van Voedselbanken was vertegenwoordigd
op de FEBA jaarvergadering door
Piet
Vanthemsche
(partieel),
Ignace Bosteels, Tony Michiels en
Jef Mottar en bood een goede gelegenheid tot het verwerven van
nieuwe inzichten, ervaringsuitwisseling en netwerking.

Jef Mottar

In een laatste sessie kwamen enkele internationale initiatieven en
evoluties aan bod:

De visie van de Europese
Commissie rond (a) voedselhulp en de toekomstige
FEAD ontwikkelingen en
(b) de strijd tegen voedsel-

EUROPESE VOEDSELHULP: TOEKOMSTIGE
ONTWIKKELINGEN
Het huidige programma voor
Europese voedselhulp (FEAD)
loopt van 2014 tot en met 2020.
Hierbij is voor België 88 miljoen
euro ter beschikking gesteld gespreid over 7 jaar of gemiddeld 12,5
miljoen euro per jaar. Hiermede
wordt voedsel aangekocht, bestemd voor gratis verdeling aan
hulpbehoevenden. Deze aankoop
wordt gecoördineerd door de Belgische federale overheid via de Programmatorische
Overheidsdienst
Maatschappelijke Integratie (POD-
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MI) en ongeveer 85 % van het aangekochte voedsel wordt verdeeld
via de Belgische Voedselbanken.
Voor de periode 2021-2027 heeft
de Europese Commissie een
nieuw
voorstel
uitgewerkt.
Hierbij wordt het FEAD budget
geïntegreerd binnen een Europees Sociaal Fonds (ESF+). Minimum 2 % van dit budget dient
besteed te worden aan gratis voedselhulp. Dit kan in principe gebeuren via directe voedselbedeling,

zoals nu het geval is, maar kan ook
via vouchers of voedselbonnen
waarmee men voedsel kan aankopen. De keuze van het systeem is
aan de individuele lidstaat.
Een andere belangrijke wijziging
betreft de cofinanciering. Waar de
eigen bijdrage voor België binnen
de huidige campagne 2014-2020
ongeveer 15 % bedraagt, is in het
nieuwe
voorstel
een
cofinanciering van ca. 50 % voorzien.
Concreet voorziet het ESF+ pro-
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EUROPESE VOEDSELHULP: TOEKOMSTIGE
ONTWIKKELINGEN (VERVOLG)
gramma voorstel voor de periode
2021-2027 een totaal steunbudget
van 2,4 miljard euro voor België.
Het aandeel voor voedselhulp (2%)
bedraagt bijgevolg ca. 48 miljoen
euro of ca. 6,85 miljoen euro per
jaar. Rekening houdend met een co
-financieringsgraad van 50 % komt
het gemiddeld jaarlijks Belgisch
budget aldus op ca. 13,5 miljoen
euro. Hierbij stellen zich evenwel nog een aantal belangrijke
vragen: (1) zal dit budget federaal
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worden beheerd of worden opgesplitst en onder de verantwoordelijkheid vallen van de gewesten?
en (2) zal de gratis voedselbedeling
gehandhaafd blijven of wordt
gekozen voor vouchers?
Het moge duidelijk zijn een eventuele opsplitsing van het budgetbeheer leidt tot versnippering en
bijgevolg minder efficiëntie. Ook
een keuze voor vouchers is niet
aangewezen. Omgerekend zou elke
hulpbehoevende in voorkomend

geval recht hebben op ca. 40 euro
aan voedsel aankoopbonnen op
jaarbasis of minder dan 3,5 euro
per maand!

Jef Mottar

ENERGIE VOOR WIE HONGER HEEFT!
FLUVIUS EN DE VOEDSELBANKEN: EEN GESLAAGD HUWELIJK
Sinds vorig jaar geeft sterke partner Fluvius ons extra spierkracht. Fluvius is het Vlaamse netbedrijf
ontstaan uit de samensmelting van Eandis en Infrax. De afgelopen maanden zetten veel Fluviusmedewerkers mee hun schouders onder diverse initiatieven die onze werking ten goede komen. Van
bureaumateriaal schenken tot hulp bij een verhuis, van opfrissingswerken tot een kerstactie met een
pop-up koffiebar. Fluvius deed het met de glimlach.

Guy De Munck van Fluvius coördineert het project. Hij vertelt ons over wat er is geweest en over wat er
nog moet komen:
Guy, fijn dat jullie ons steunen, maar hoe komen jullie er als technisch bedrijf bij om dit te doen?
‘Een groot bedrijf als Fluvius krijgt elke dag veel aanvragen om goede doelen te steunen. Meestal antwoordden we
negatief op deze vragen, omdat we er geen gestructureerde aanpak voor hadden. Daardoor lieten we de kans liggen om ons maatschappelijk engagement kracht bij te zetten. Fluvius wil de samenleving duurzaam verbinden,
niet enkel met onze energienetten, maar ook door sociale meerwaarde te creëren. Een belangrijk element van
onze visie is ‘Energie-armoede helpen terugdringen’. Het zit dus in ons DNA.’
Hoe kwamen jullie dan precies bij De Voedselbanken terecht?
‘We lanceerden een oproep onder al onze medewerkers. Zij mochten suggesties doen, want we willen dat iedereen
zich maximaal verbonden voelt met de initiatieven die Fluvius steunt. Iedereen kreeg dus de kans om één of
meerdere goede doelen naar voren te schuiven. Een jury legde alle voorstellen naast elkaar en de Voedselbanken
voldeed aan alle voorwaarden. Eén van die criteria was bijvoorbeeld dat het goede doel actief was in ons eigen
werkingsgebied.’
En, kun je nu al spreken over een geslaagde samenwerking?
‘Zeker! De Voedselbanken passen goed bij Fluvius. Ook wij bezorgen energie aan mensen én hebben grote
aandacht voor duurzaamheid. Ideaal is dat De Voedselbanken regionaal georganiseerd zijn. In elke Vlaamse provincie vind je een Voedselbank. Alle Fluvius-medewerkers kunnen dus dicht bij huis hun steentje bijdragen.’

“De

Voedselbanken passen goed bij Fluvius. Ook wij bezorgen energie aan
mensen én hebben grote aandacht voor duurzaamheid.”
Wat gaat Fluvius juist doen om ons te helpen?
‘Bij Fluvius hebben we veel mogelijkheden om als individu of als team een bijdrage te leveren. We hebben veel
kennis in huis om De Voedselbanken vooruit te helpen, bijvoorbeeld op het vlak van ICT en logistiek management. Denk hierbij aan de optimale benutting van magazijnruimte. Maar ook op het gebied van energie-advies
voor gebouwen kunnen we helpen. We kunnen ook overbodig materiaal ter beschikking stellen, fondsen verzamelen, of zelf de mouwen opstropen bij klusjes, bij opknapwerken van gebouwen en bij voedselbedelingen. Het
gaat ons dus niet om puur financiële ondersteuning, maar wel om structurele steun waarbij we materiële middelen
en mankracht vrijmaken.’

1Fluvius bestaat voorlopig alleen juridisch. De merken Eandis en Infrax blijven nog even bestaan. Voor de volledige dienstverlening van
Eandis en Infrax kun je nog altijd terecht bij een van deze twee bedrijven. Dat gaat het snelst via de bestaande websites, www.eandis.be of
www.infrax.be. Vanaf begin 2019 zal Fluvius echt zichtbaar worden als bedrijf. Eandis en Infrax verdwijnen. Fluvius helpt je dan verder
met eengemaakte communicatiekanalen en diensten. Het Fluvius-logo zal dan ook in het straatbeeld verschijnen. Als klant hoef je niets te
doen. Ben je één van onze professionele partners (overheid, leverancier, collega uit de energie- of nutssector, investeerder of media)? Dan
kan je sinds 1 juli wel bij Fluvius terecht.
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Welke acties hebben jullie al achter de rug?
‘Ondertussen werkten we al twee maal mee aan een voedselinzamelingsactie, waarbij we aan de ingang van Delhaizeen Colruyt-winkels waardebonnen verdeelden. Een actie die jullie wellicht vertrouwd in de oren klinkt. We voerden ook
al een energie-audit uit bij de Voedselbanken in West -en Oost-Vlaanderen en enkele collega’s hielpen mee met de verhuis van Huis Ter Leie in Kortrijk. In de Voedselbank van Kuurne voerden we plafond- en schilderwerken uit in de ontvangst- en vergaderruimte. De Voedselbanken en de aangesloten lokale verenigingen kregen van ons ook al enkele
vrachten bureaumateriaal.’
Fluvius-medewerkers zijn dus duidelijk ‘doeners’!
‘Klopt. Maar het hoeft niet altijd hard labeur te zijn om het goede doel te steunen. In Melle bijvoorbeeld konden alle
Fluvius-medewerkers in de week voor Kerstmis de Voedselbanken steunen door koffie te drinken. In de inkomhal
plantten we een ‘pop-up’-koffiebar neer, inclusief een professionele barista. Zo verzamelden we in één week tijd liefst
1500 euro. Het bracht niet alleen geld op, maar het werd ook een gezellige ontmoetingsplaats. Goed voor de sociale
cohesie dus. En het was nog heerlijke koffie ook! Zeer recent nog schonk Fluvius 5 euro voor elke medewerker die deelnam aan de Car Free Day. Zo sprokkelden we opnieuw 5.990 euro bij elkaar voor De Voedselbanken.’
Bij Fluvius werken meer dan 5000 mensen. Het moet niet makkelijk zijn om iedereen betrokken te houden?
Dat is toch onze doelstelling. We berichten intern over elke actie en we maken er mooie beelden van. Onze medewerkers kunnen alles op de voet volgen via filmpjes, foto’s en artikels op ons intranet en via onze facebookpagina. De
reacties zijn hartverwarmend. Heel mooi is ook dat we onze gepensioneerde medewerkers oproepen om mee te doen.
Sommigen van hen werken al als vaste vrijwilliger bij De Voedselbanken, hetzij als magazijnbeheerder, hetzij als
chauffeur. De Voedselbanken kregen er dus een grote schoonfamilie bij.’
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ENERGIE VOOR WIE HONGER HEEFT!
FLUVIUS EN DE VOEDSELBANKEN: EEN GESLAAGD HUWELIJK
(VERVOLG)

« Heel mooi is ook dat onze gepensioneerde medewerkers kunnen meehelpen.
De Voedselbanken kregen er dus een grote schoonfamilie bij »
Zijn er nog acties gepland?
‘Jazeker. Volgend weekend en het weekend daarop treden twee teams van onze klantendienst uit hun comfortzone.
Gewapend met een verfborstel strijken ze in Izegem neer om er het lokale verdeelpunt De Stamper te verfraaien. In de
week van 18 tot 24 oktober nemen we deel aan een nieuwe voedselinzamelactie aan alle Delhaize-winkels in Vlaanderen.
Hiervoor voeren we al volop campagne. We gebruiken hiervoor onder meer filmpjes met getuigenissen van collega’s die
de vorige keer op post waren. Hun woorden werken aanstekelijk.’
Guy, je had het al over Kuurne, Kortrijk, Staden en Izegem. Dat zijn allemaal West-Vlaamse steden of gemeentes. Toevallig?
‘Neen, dat is niet toevallig. We draaiden in 2017 proef in West-Vlaanderen. Zo leerden we de mensen, de structuur en de
werking achter de Voedselbanken kennen. Het bleek meteen een schot in de roos. Ondertussen trokken we ook de provincies Oost-Vlaanderen en Antwerpen mee in bad. Vanaf oktober en november komen ook Vlaams-Brabant en Limburg
erbij.
Alle regionale afdelingen van de Voedselbanken kunnen op onze hulp rekenen. Vanzelfsprekend kunnen we niet aan alle
wensen voldoen. In samenspraak met de regionale contactpersonen bepalen we waar en hoe we onze middelen en mensen het best kunnen inzetten. Steeds met de glimlach natuurlijk!’
Bedankt voor dit interview, Guy. We blijven het volgen!

Wil je meer weten over de samenwerking tussen Fluvius en De Voedselbanken Vlaanderen? Of heb je een concrete vraag? Contacteer dan je regionale contactpersoon bij De Voedselbanken!

21/04/2018—EVENEMENT BE SCOUT—LOUVAIN-LA-NEUVE

In het kader van de oproep tot vrijwilligers voor de voedselinzamelingen 2018, waren de Voedselbanken—
vertegenwoordigd door Jean Noblesse en William de Witte—aanwezig met een stand op zaderdag 21 april te Louvain -LaNeuve. Ongeveer 28.000 scouts waren ter plaatse.
Een deel van de lokale chefs scouts bezochten de stands van de vertegenwoordigde verenigingen (de Voedselbanken,, Oxfam,
Resto du cœur, enz..).
Jean Noblesse
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28/03-14/04/2018—RESULTATEN VOEDSELINZAMELING
COLRUYT
Colruyt-klanten
schenken
76.826 maaltijden aan Voedselbanken. Aantal schenkingen stijgt met maar liefst 5 %
t.o.v. verleden jaar.
Tijdens de voorbije inzamelactie
schonken klanten van Colruyt
Laagste Prijzen via schenkingsbonnen in totaal 76.826
maaltijden aan de Voedselbanken. De Belgische Federatie van
Voedselbanken is tevreden met

de hulp van Colruyt en zijn klanten. Jozef Mottar, gedelegeerd bestuurder: “Een inzameling van ruim
159 ton levensmiddelen met een
totale waarde van 236.625 euro,
daarmee geven we de Belgische Federatie van Voedselbanken een
enorme boost.”
De Voedselbanken verdelen de
producten via 641 aangesloten en
erkende liefdadigheidsinstellingen.
Jozef Mottar: “Zo helpen we
vandaag meer dan 157.000 mensen
in nood.”
Jacqueline Vanhussel

22/05/2018—SANDRA BEKKARI, AMBASSADRICE VAN DE VOEDSELBANKEN OP BEZOEK BIJ DE VOEDSELBANK WEST-VLAANDEREN

Sandra Bekkari, ambassadrice
van de Voedselbanken werd
uitgenodigd om op 22 mei jl. een
bezoek te brengen aan de Voedselbank West-Vlaanderen waar ze
verwelkomd werd door Ignace Bosteels, voorzitter, en Claudette Haverbeke, afgevaardigd bestuurster
bij de VBW alsmede Jacqueline
Vanhussel, Communicatieverantwoordelijke bij de Belgische Federatie van Voedselbanken.
Er werd aan Sandra Bekkari uitleg
gegeven over de werking van de
Voedselbank; daarna volgde een
geleid bezoek waarbij zij de gelegenheid had enkele medewerkers
van caritatieve verenigingen te ontmoeten. De pers was ook ter
plaatse: Het Laatste Nieuws,
Nieuwsblad
en
TV
Focus
(regionaal).
Een lunch werd georganiseerd in
een nabij gelegen vereniging.
Jacqueline Vanhussel
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SANDRA BEKKARI’S CULINAIRE WORKSHOP
IN HET WIJKCENTRUM « DE POORT »
IN GERAARDSBERGEN

15 kleine tips die een groot
verschil maken!
De Voedselbanken presenteerden een mooi lijstje van concrete aanbevelingen om voedselverspilling tegen te gaan, in
samenwerking met ambassadrice en voedingsdeskundige
Sandra Bekkari. Sandra Bekkari
gaf deze tips mee tijdens een erg
gesmaakte culinaire workshop
in het wijkcentrum “De Poort”
in Geraardsbergen.
De
Voedselbanken
blijven
broodnodig
Bij het grote publiek staan de
Voedselbanken vooral bekend door
hun inzamelacties bij de supermarkten. De voornaamste taak van
de Voedselbanken is echter de logistieke organisatie van de bedeling van gratis voedsel ten bate van
de hulpbehoevenden in België. Om
de verdeling van deze voeding zo
efficiënt en evenwichtig mogelijk te
doen verlopen, werken 310 vrijwilligers van de negen regionale Voedselbanken samen met 641 lokale
erkende caritatieve verenigingen.
Bovendien is de omvang van de
activiteiten de voorbije jaren explosief gegroeid, met in 2017 voor het
eerst meer dan 150.000 hulpbehoevenden
(erkende
minderbedeelden). Om deze groei en ca-
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paciteitsuitbreiding te kunnen blijven volgen heeft de Belgische Federatie van Voedselbanken echter
meer middelen nodig, o.a. voor
meer opslagcapaciteit, diepvriezers en rollend materieel.
Een evenwichtige maaltijd op je
bord
Anno 2018 staat een evenwichtig
voedingspatroon hoog op de agenda bij heel wat Belgische gezinnen.
In hun 30-jarig bestaan in België
hebben ook de Voedselbanken een
enorme evolutie doorgemaakt van
de vroegere basispakketten (boter,
bloem, suiker en melk) naar het
huidige aanbod, dat nutritioneel
veel evenwichtiger en gevarieerder
is samengesteld.
Ambassadrice Sandra Bekkari, die
haar schouders sinds begin dit jaar
onder het project van de Voedselbanken zet, ging samen met een
aantal enthousiaste vaste bezoekers
van het wijkcentrum aan de slag
met ingrediënten van de Voedselbanken om aan te tonen dat je
ook met eenvoudige voedingsmiddelen een erg lekkere en
evenwichtige maaltijd kan klaarmaken. Nadien werd het menu
geserveerd aan een 50-tal genodigden, een perfecte zomeravond!
Onze

oprechte

dankbetuigingen

aan Sandra Bekkari voor deze
geslaagde culinaire workshop ten
voordele van meer dan 35 hulpbehoevenden.
Hartelijk dank aan het wijkcentrum "De Poort" Geraardsbergen
voor het warme onthaal!
«Vele Nederlandse maar ook Franse
persartikels! »
Jacqueline Vanhussel
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enVIE

Sociale onderneming enVie
stelt langdurig werklozen te
werk om verse soepen te produceren uit groentesurplus
PERSBERICHT
Brussel, 6 september 2018
Dankzij sociale onderneming enVie kunnen Belgen voortaan genieten van heerlijke soepen boordevol engagement: elke
fles soep wordt in Brussel gemaakt op
basis van overschotten van verse Belgische
groenten, door een gemotiveerd team van
medewerkers die dankzij het project opnieuw deel uitmaken van de arbeidsmarkt
na een lange duur van werkloosheid.
Voor Naomi Smith, die aan het hoofd van
enVie staat, is dit een droom die uitkomt:
een smaakvol project lanceren waarin
zowel gestreden wordt tegen voedselverspilling als langdurige werkloosheid.
enVie kwam tot stand dankzij vijf bijzonder geëngageerde partners: McCain België, Colruyt Group, Randstad Group en
REO Veiling, de Belgische groenten -en
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fruitcoöperatie.
De Belgische Federatie van Voedselbanken, de vijfde partner, steunt dit
project en biedt al haar expertise aan.
Drie verschillende soepen zijn beschikbaar in de winkels van OKay en
OKay Compact. Vier nieuwe recepten
zullen naargelang het seizoen in de
winkels
worden
geïntroduceerd.

Voor meer info:
website enVie:

https://envieatelier.be/

Jacqueline Vanhussel

Nummer 23—OKTOBER 2018

18-24/10/2018—VOEDSELINZAMELING

Jacqueline Vanhussel

HET LEVEN OP DE FEDERATIE—”Welkom”
Roland Vandermeersch
Bruggeling van afkomst ( en daar ben ik fier op) woon ik sinds vele jaren in Overijse Ik ben gehuwd en heb drie kinderen en vier kleinkinderen. Afgestudeerd als
handelsingenieur aan de KUL, ben ik nu met pensioen, na een loopbaan als informaticus en in de " human ressources". Na reeds deel genomen te hebben aan
de voedselinzamelingen bij Delhaize, ben ik zeer graag ingegaan op het voorstel
om samen te werken met het informaticateam van de BFVB. Ik heb een passie
voor sport (en speel golf) en voor klassieke muziek (09/10/2018).
Peter Coppens
Op 1 mei 2018 ben ik gestopt als adjunct-analist bij de dienst toezicht banken bij
de Nationale Bank van België, maar ik voel me enerzijds te jong om inactief te
blijven, anderzijds wil ik ook iets teruggeven aan de samenleving door vrijwilligerswerk. Ik ben gehuwd, heb drie dochters, ik hou van reizen, wandelen,
fietsen, muziek beluisteren, lezen, een goed gesprek voeren, soms koken. Mijn
eerste contacten bij de Voedselbanken verliepen prima. Ik hoop samen met jullie
bij te mogen dragen aan het goede werk dat de Foodbanks verrichten
(04/10/2018).
Pagina 10

6-7/10/2018—DE BELGISCHE PATATHON: 2,4 TON
AARDAPPELEN INGEZAMELD!
Op zaterdag 6 en zondag 7 oktober ll hebben 300 landgenoten , tijdens een opraapactie in TourinnesSaint-Lambert en tijdens een verpakking van aardappelen in Putte, 2,4 ton patatten ingezameld die
nadien aan de Belgische Federatie van Voedselbanken werden overgemaakt.

Tourinnes-Saint-Lambert, zaterdag 6 oktober: 1,4 ton aardappelen werden door 150 landgenoten aan de Voedselbanken in België overgemaakt.

Putte, zondag 7 oktober: 1 ton aardappelen werd door 150 landgenoten aan de Voedselbanken in België overgemaakt.
In partnership met de Voedselbanken heeft Mc Cain, tijdens het WE van 6-7 oktober, in Tourinnes-SaintLambert en in Putte de Belgische "Patathon" georganiseerd. Dit is een unieke actie die er op gericht is aardappelen te rapen op het veld.
Het succes van de eerste editie van dit solidariteitsinitiatief - met als doel tegen voedselverspilling te strijden en
tevens een goed doel te dienen - heeft Mc Cain er toe aangezet een tweede editie voor te stellen, ditmaal georganiseerd zowel in Vlaanderen als in Wallonië.
Hiermee heeft Mc Cain een zeer oude gewoonte nieuw leven ingeblazen: een actie die erin bestaat, na de oogst,
op de velden, achtergelaten groenten ( of fruit) in te zamelen.
Na de oogst blijven er gemiddeld 3 à 5 % aardappelen op het veld liggen.
In Tourinnes daagden 150 mensen op om 1,4 ton patatten te recupereren. Een soldaire actie tot grote vreugde van
jong en oud.
In Putte was de opraapactie op het veld onmogelijk, gezien de plaatselijke omstandigheden.
De 150 deelnemers hebben er echter 1 ton aardappelen in zakken van 5 kg verpakt, die op het einde van de dag
aan de Belgische Federatie van Voedselbanken werden overgemaakt.
Jacqueline Vanhussel
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Fédération Belge Banques Alimentaires/
Belgische Federatie Voedselbanken


Créer une publicité
Créer une publicité



Glasgowstraat 18
1070 Brussel
Phone: 555-555-5555
Fax: 555-555-5555

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

