1. Voedseloverschotten en armoede
Als Belg zijn we bevoorrecht om te kunnen genieten van een rijk gevarieerd voedselaanbod.
Maar wist je dat de keerzijde van de medaille schokkend is? Er wordt naar schatting een derde van
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onze wereldwijde productie verspild. In Europa betekent dat 89 miljoen ton per jaar .
Paradoxaal genoeg leven 79 miljoen mensen Europeanen onder de armoedegrens waarvan
1,6 miljoen Belgen of 15 procent van onze bevolking. Het aantal dat daarvan terugvalt op voedselhulp
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is 16 miljoen in Europa en 130.030 in België. De groep met risico op armoede groeit elk jaar met
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7 procent . Het wordt dus steeds moeilijker om een antwoord te bieden op deze fors stijgende hulpvraag.

2. Projectstart
Op 10 maart 2014 diende Interwaas, in samenwerking met het Regionaal Welzijnsoverleg Waasland,
een projectaanvraag in bij de POD Maatschappelijke Integratie. Samen beslisten we om projecten
te ondersteunen die voedseloverschotten aanboren om lokale kwetsbare gezinnen te voeden. Meer
specifiek wilden we inspelen op de noden van plaatselijke hulporganisaties rond het ophalen,
opslaan en verdelen van overschotten. Door het inrichten van transport tussen aanbieder en verdeler
en het oprichten van een Waas voedseldepot, konden we hierop een antwoord bieden.
Het project werd goedgekeurd voor een periode van 1 mei 2014 tot 30 april 2015. Na afloop
verlengde Interwaas deze projectperiode tot 31 december 2015 met eigen middelen.

3. Realisatie tijdens proeftraject
In de eerste fase inventariseerden we de belangrijkste noden van de Wase organisaties die zich al
inzetten om de lokale armoede te bestrijden. Samen werkten we een gedegen plan van aanpak uit:
1. Ophalen en distribueren van voedseloverschotten
Elke vzw organiseert binnen haar eigen mogelijkheden transporten om voedseloverschotten
op te halen bij diverse bronnen. Interwaas is gestart met het coördineren van ritten zodat:
 de ophaling en distributie van voedseloverschotten efficiënter verloopt
 andere bronnen kunnen worden aangeboord die nu niet of te weinig worden bereikt
 aanvulling of verbreding kan worden voorzien op het huidige aanbod
bijv. het aanbod van verse groenten
 voor vzw’s extra tijd vrijkomt om zich te focussen op bredere hulpverlening aan
deze kwetsbare gezinnen: organiseren van ontmoetingsmomenten en workshops
(bijv. delen van ervaringen, koken, budgetbeheer, enz.) en bieden van ondersteuning
bij het zoeken naar oplossingen om zelfredzaamheid te verhogen.
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2. Voedseldepot
De Wase organisaties kampen vaak met opslagproblemen. Interwaas vond een locatie waar
een voedseldepot wordt ondergebracht, nml. in Temse, Krijgsbaan 247 (achteraan kringwinkel
Den Azalee). Het depot werd geopend op 16 juni 2016.
De deelnemende organisaties ondersteunen samen 3.245 kwetsbare inwoners uit het Waasland:
Sint-Niklaas

Beveren

Lokeren

Temse

Stekene

4. Projectnoden voor continuering
Van meet af aan engageerde Interwaas zich voor een duurzaam karakter van dit voedselproject. Na
een leerzaam experiment dat in eerste instantie voorzag in een uitbreiding van het productaanbod aan
bovengenoemde vzw’s, m.n. verse groenten en een positieve evaluatie, werd in het najaar 2015 naar
een hogere versnelling geschakeld. Dit leidde tot een projectverlenging en het oprichten van een vzw.
VoedSaam vzw is een sociaal distributieplatform dat voornamelijk voedseloverschotten wil
detecteren, transporteren, opslaan en distribueren aan Wase organisaties (vzw’s en OCMW’s)
die o.a. levensmiddelen aanbieden aan mensen in armoede. Met deze bijdrage willen we er mede
voor zorgen dat elke Wase burger in armoede, in zijn gemeente beroep kan doen op een uitgebreider
en gezonder aanbod. Wij willen ook een faciliterende rol spelen bij het smeden en versterken van
partnerschappen zodat we sámen de strijd tegen de Wase armoede kunnen intensiveren.
Om verder te kunnen inzetten op de noden van lokale kwetsbare gezinnen, zoekt VoedSaam vzw
naar alternatieve financieringsmiddelen door onder andere sponsors aan te trekken voor:
1. Huidige dienstverlening
De huidige dienstverlening kost 80.000 euro per jaar en omvat:
 het coördineren en verder richting geven van de vzw
 een transport- en distributiegarantie van voedselbronnen (veiling en supermarkten)
naar lokale vzw’s & OCMW’s
 het organiseren van opslagmogelijkheid in het voedseldepot
2. Extra dienstverlening
Alle extra giften (financieel of in natura) zijn welkom zodat we:
 onze dienstverlening kunnen uitbreiden (in transport en opslag).
 andere voedselbronnen kunnen aanboren zoals distributeurs, handelaars en horeca.
 het aanbod foodproducten kunnen verbreden met bijvoorbeeld charcuterie, kaas,
gevogelte, chocolade, enz.
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 ook non-food kunnen inzamelen zoals luiers, producten rond persoonlijke en
huishoudelijke hygiëne, enz.
 kunnen investeren in een transportmiddel (met koelcel) voor distributie.
 de tewerkstelling kunnen stimuleren, startend met een vrijwilligerswerking.

5. Jouw steun is belangrijk
Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) wordt steeds vaker een geïntegreerd onderdeel
van ondernemen. Meer nog, het wordt straks een onvermijdelijk gegeven, omdat bedrijven immers
onder druk staan van de maatschappij. Een meer duurzaam ondernemen dringt zich op binnen
drie dimensies: People, Planet en Profit.
Ben je op zoek naar een goede balans? VoedSaam vzw helpt je graag een stuk op weg. We gaan
met jou in open dialoog om jouw overschotten te helpen verwerken en/of om andere mogelijkheden
op te sporen om bij te dragen aan de lokale noden.
1. Ons aanbod
 een kwalitatief project dat kan bijdragen aan de uitstraling van jouw bedrijf
 visibiliteit van jouw onderneming binnen VoedSaam vzw: brons (500 tot 999 euro),
zilver (1.000 tot 2.499 euro), goud (2 500 tot 4.999 euro) of Platina (vanaf 5.000 euro)
 een mogelijkheid om (een deel van) je overschotten een nieuwe bestemming te geven
 een open geest om samenwerkingsmogelijkheden te vinden
 een dialoog met respect voor de waarden en normen van jouw bedrijf
2. Jouw bijdrage
 een promotionele bijdrage door het project mee uit te dragen bij medewerkers,
klanten, leveranciers en concullega’s
 een materiële bijdrage zoals bijv. beschikbaar stellen van vrachtwagen (met koelcel),
een tankkaart, (food en non-food) overschotten, enz.
 een financiële bijdrage onder de vorm van een gift of een sponsoring of door het
schenken van de opbrengt van een door jouw bedrijf georganiseerde actie of benefiet.
Wekt VoedSaam vzw jouw aandacht? Voel je je geroepen om daadwerkelijk en gericht mee te bouwen
aan een betere samenleving? Neem dan contact op met VoedSaam vzw (03/780 52 00 of
info@voedsaam.be) en we komen graag bij je langs.

VoedSaam vzw is opgericht door vier partners:
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Resolutie van het Europees Parlement van 19 januari 2012 over het voorkomen van voedselverspilling: strategieën voor
een doelmatiger voedselvoorzieningsketen in de EU( (2011/2175(INI)).
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Risicofactoren: inkomen onder armoedegrens (alleenstaanden: 1 074 euro per maand, gezin met twee kinderen: 2 256 euro),
in huis wonen zonder nodig basiscomfort en leven in gezin waar weinig of niet in wordt gewerkt.
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Jaarverslag 2014, Belgische federatie van voedselbanken

VoedSaam vzw

september 2016

3

