Beste,
Via dit schrijven brengen we graag het thema “gezonde en betaalbare voeding” onder de aandacht.
Vanuit de sectoren (GGZ-)zorg en (Jongeren)Welzijn merken we dat er problemen ontstaan om
kwetsbare doelgroepen te voorzien van gezonde en betaalbare maaltijden. Hieronder schetsen we de
aanleiding van dit schrijven, de probleemstelling waar we mee geconfronteerd worden en ideeën die
we graag aan bevoegde overheden meegeven:

1. Aanleiding





19/03: Nationale Veiligheidsraad besliste promotieacties en kortingsbonnen af te schaffen in
supermarkten omdat zulke acties aanmoedigen tot hamsteren. Kortingsbonnen die nog in de
bus belanden blijven gelden, daarna stopt dit. (NB Prijsverlagingen bij verse voeding mag nog
wel).
Meerdere plaatsen waar men gratis of goedkope maaltijden kan eten zijn gesloten (bv
restaurants ziekenhuizen zijn gesloten. Sommige sociale restaurants voorzien nog
afhaalmaaltijden.
Het CAW signaleert dat zowel de sociale kruideniers als de voedselbedelingen onder druk
komen te staan. Dit is te wijten aan 2 factoren:
o Er is een tekort aan toevoer van voedingsmiddelen. Sommige voedselbedelingen zijn
binnenkort uitgeput, nemen geen nieuwe klanten meer aan en springen zuinig om met
wat ze hebben.
o Er is een tekort aan vrijwilligers voor de voedselbedelingen en om de zorg aan huis te
leveren.

2. Probleemstelling







Kwetsbare personen (o.a. GGZ) die in dagtherapie in de ziekenhuizen zijn of vaste klant in een
sociaal restaurant/dienstencentrum (goedkope en gezonde) dienen in hun eigen voeding te
voorzien.
Deze doelgroep vaak niet veel geld hebben om aan eten te besteden.
Partners uit ELZ + CAW geven probleem dat niet met cash kunnen betalen problematisch is
voor veel mensen. Bv veel (ex-)daklozen hebben geen eigen bankrekening.
Patiënten die thuis zijn met ambulante of mobiele zorg, durven vaak huis niet uit: angstig voor
besmetting en grote massa’s volk (aanschuiven)
Deze inwoners zijn vaak extra kwetsbaar door chronische ziekte en/of leeftijd, wonen vaak
alleen.
Het is onduidelijk welke sociale maatregelen er zijn voor mensen die plots zonder werk of
inkomen vallen en welke extra dienstverlening op dit vlak vanuit de lokale besturen zal worden
ingezet.

3. Ideeën vanuit partners
We vermoeden dat deze probleemstelling verschillende acties vereist:
(1) Toevoer van voeding aan sociale kruideniers, voedselbanken en voedselbedelingen
Verschillende supermarkten hadden reeds een samenwerking met voedselbedelingen, sociale
kruideniers en voedselbanken waarbij overschotten overgedragen werden.
Kan het een idee zijn om vanuit de verschillende sectoren en met politieke ondersteuning de
supermarkt(ketens) aan te schrijven om een sociale burgeractie te ondersteunen?
We zouden bijvoorbeeld burgers de mogelijkheid kunnen geven om bij hun aankopen enkele
extra voedingswaren in te kopen en deze te doneren aan de supermarkt. Vervolgens kan de
klassieke procedure verdergezet worden (verderzetting samenwerking met voedselbedeling
en sociale kruideniers)?
Indien dit een ingangspoort is, kunnen we gezamenlijk een actie richten tot het publiek via
pers en sociale media om dit sociaal initiatief te ondersteunen?
(2) Bemanning voedselbedeling
We dreigen met een tekort aan vrijwilligers te vallen om de voedselbedeling te organiseren en
de zorg aan huis te brengen. Kunnen we onderstaande actie gericht mee ondersteunen en
helpen verspreiden?
https://ecampus.crm.uantwerpen.be/index.php?q=civicrm/mailing/view&reset=1&id=4891
De voedselbedeling is een bestaande structuur die mits toevoer van nieuwe vrijwilligers zonder
veel moeite terug operationeel te krijgen is.

(3) Afhaalmaaltijden bij sociale restaurants
De sociale restaurants zijn gesloten maar een aantal restaurants maken afhaalmaaltijden.
Voor sommigen zou dit al een stuk van de oplossing kunnen zijn.
Op de website van Sense staat dat de sociale restaurants buiten de stad gesloten worden, in
de stad zijn er toch nog wel heel wat open. Dat moet verder georganiseerd worden.

(4) Thuisbezorging
Het kan helpend zijn indien lokaal diensten/vrijwilligers zich kunnen inzetten om maaltijden
(bijvoorbeeld vanuit sociale restaurants) aan huis te bezorgen. Via die weg kunnen we
samenscholing vermijden en kunnen we kwetsbare doelgroepen die zich zelf niet kunnen
verplaatsen beter bereiken.

(5) Hoe kunnen we voorkomen dat mensen naar de voedselbank moeten?
Samenwerking met de OCMW's: door een soepeler toekennen van extra-financiële steun
(in overleg met professionele aanmelders) zorgen dat mensen het financieel redden zonder
dat ze naar de voedselbank moeten gaan.

