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Ontmoeting met de Federatie en de 9 Voedselbanken tijdens de Beurs te
Libramont van 22 tot 25 juli 2016—HALL 3—STAND 04
Brussel, 20 juli 2016—Vanaf 22 juli 2016 neemt de Belgische Federatie van Voedselbanken deel aan de Jaarbeurs van Libramont onder het thema “De strijd tegen voedselverspilling“, een thema waar wij allen bij betrokken zijn, als organisatoren, exposanten en bezoekers. De thematische tentoonstelling in hall 3 zal deel uitmaken van een parcours dat de verbinding verzekert tussen de verschillende stands die voor deze problematiek een oplossing of verduidelijking aanreiken. De
tentoonstelling zal de strijd tegen voedselverspilling volgens drie assen belichten: bewustmaking, aantonen dat er oplossingen voor bestaan en de bezoekers tot actie aansporen.
Bij deze gelegenheid zal de Federatie, vertegenwoordigd door vicevoorzitter Jacques Vandenschrik, op maandag 25 juli
om 14:30 uur, op actieve wijze deelnemen aan het rondetafelgesprek “ Hoe voedselverspilling verminderen met behoud
van voedselhulp?”
www.foodbanks.be

www.foiredelibramont.be

Een belangrijke taak voor de Voedselbanken is het zorgen voor de bevoorrading. In 2015 werden ongeveer 13.000 ton goederen ingezameld. 40% ervan was afkomstig van het Europees Fonds voor Hulp aan de Minstbedeelden ( EFHM), 30% van de voedingsindustrie, 20% van de distributiesector, 5% van de groenten-en fruitveilingen en 5% van voedselinzamelingen en speciale
acties. De grote zorg is niet alleen voldoende in te zamelen om het hoofd te bieden aan de toenemende vraag, maar ook te zorgen
voor een zo gevarieerd mogelijk aanbod van producten waarvan de voedingswaarde toelaat aan de vastgestelde tekorten in de
precaire voedselvoorziening voor minderbedeelden te verhelpen.
Het is juist om tot een evenwichtig productenaanbod te kunnen komen, dat meer bepaald ± 25% groenten en fruit bevat de verhouding die als optimaal wordt beschouwd - dat het belangrijk is een constructieve dialoog op te starten tussen de
Voedselbanken en de lokale landbouwersverenigingen. In samenwerking met de burgermaatschappij in ruime zin, moeten er acties georganiseerd worden om producten te recupereren tijdens de oogst, of producten waarvan het uitzicht niet
beantwoordt aan de handelsnormen, of gelijk welke andere denkbare steunactie.
De ingezamelde goederen worden ter beschikking gesteld van 629 caritatieve verenigingen - verspreid over het ganse land waarmee de Voedselbanken een overeenkomst hebben gesloten. Daarin is bepaald dat de ontvangen goederen met strikte
inachtneming van alle voorschriften betreffende voedselveiligheid moeten vervoerd, opgeslagen en gratis aan minderbedeelden verdeeld worden. Ook moeten de verenigingen zich inspannen om de sociale integratie van de personen waaraan voedselhulp wordt
verstrekt, te helpen verwezenlijken.
Vorig jaar kregen meer dan 138.500 mensen op die manier voedselhulp via de Voedselbanken. Hoewel dit aantal indrukwekkend is, vertegenwoordigt het slechts 1,25% van de bevolking van ons land. Terwijl, volgens raming, 21% van de
bevolking op de rand van armoede leeft en dat 5% onder hen zich slechts om de twee dagen een evenwichtige maaltijd
kunnen veroorloven. Hoewel er ambitieuze plannen bestaan om de armoede, zowel op nationaal als op Europees vlak, sterk te
verminderen, ziet het er niet naar uit dat in de eerstvolgende jaren hierin veel verandering zal komen.
Contacts
Alfons De Vadder—gedelegeerd bestuurder—alfons.devadder@foodbanks.be—0473 76 14 75
Jacques Vandenschrik—vicevoorzitter—jacques.vandenschrik@gmail.com—0477 95 79 75
Jacqueline Vanhussel—verantwoordelijke communicatie—jacqueline.vanhussel@foodbanks.be—0496 57 91 45
Iets over de Voedselbanken « reeds 30 jaar »
De Belgische Federatie van Voedselbanken is de koepelorganisatie van een nationaal netwerk van 9 regionale Voedselbanken die verantwoordelijk zijn
voor de herverdeling van voedsel aan caritatieve verenigingen. De Voedselbanken hebben tot doel voedselhulp te verstrekken aan minderbedeelden. Hiertoe krijgen zij een belangrijke hoeveelheid voedingsproducten, enerzijds van het Europees Fonds voor Hulp aan de Minstbedeelden ( EFHM), maar ook
van de voedingsindustrie, van de grote distributiebedrijven en van de groenten-en fruitveilingen; een deel ervan komt ook voort uit de organisatie van
verschillende voedselinzamelingen bij het grote publiek. Daarenboven worden alle daartoe ingezamelde geldbedragen aangewend om aan de minderbedeelden zoveel mogelijk maaltijden te kunnen bezorgen. Momenteel worden er meer dan 13.000 ton voedingsmiddelen ingezameld en jaarlijks over
meer dan 138.000 begunstigden via ongeveer 629 plaatselijke caritatieve verenigingen verdeeld.
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