Ontstaan en ontwikkeling
De eerste Voedselbank is opgericht in 1967, in Phoenix-Arizona (USA), door John Van Hengel. Al vlug is zijn voorbeeld
gevolgd en kwamen er Voedselbanken in verschillende staten van Amerika, en nadien ook in Canada. Pas vele jaren later,
in 1984, ontstond de eerste Voedselbank in Europa, deze van Paris-Ile de France, en een jaar later deze van BrusselBrabant.
Thans zijn er in België 9 Voedselbanken, die zijn verenigd in de Belgische Federatie van Voedselbanken. Deze is
aangesloten bij de Europese Federatie van Voedselbanken, die in totaal 388 Voedselbanken uit 24 landen
vertegenwoordigt. Daarnaast is er nog het Global Foodbanking Network in Chicago, waarin de Voedselbanken van vele
andere landen wereldwijd zijn vertegenwoordigd.
Kenmerken van de Voedselbanken
Alle Voedselbanken in Europa zijn gebonden door een “Handvest”, waarin de basisregels van de Voedselbanken staan
vermeld: geven en delen. Concreet betekent dit: gratis voedsel inzamelen, het gratis ter beschikking stellen van
aangesloten caritatieve verenigingen die het op hun beurt gratis moeten uitdelen aan de minderbedeelden in eigen land.
Daarbij zijn ook solidariteit en zorg voor sociale integratie sleutelwoorden.
Organisatie
De Voedselbanken zijn autonome verenigingen zonder winstbejag (vzw). Ze beschikken alle over een magazijn met koelen diepvrieskamers, los- en laadmaterieel en meestal ook eigen transport. In totaal tellen ze meer dan 12.500 m2 opslagen kantoorruimte.
Er werken 305 permanente vrijwilligers en 24 mensen met een sociaal contract (gefinancierd door de overheid). Sommige
Voedselbanken zijn elke werkdag open, andere bepaalde dagen van de week.
Werking
Een belangrijke taak binnen de Voedselbanken is zorgen voor bevoorrading. In 2018 werden meer dan 15.351 ton
goederen ingezameld. Daarvan waren 41% afkomstig van het Europees Fonds voor hulp aan de minstbedeelden, 32% van
de industrie agrofood, 20% van de distributie, 3% van de groenten- en fruitveilingen en 4% van de inzamelingen 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.
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De ingezamelde goederen worden ter beschikking gesteld van 623 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 159.000 mensen op die manier voedselhulp via de Voedselbanken. Hoewel dit aantal
indrukwekkend is, vertegenwoordigt het slechts 1,4% van de bevolking van ons land. Terwijl, volgens raming, 15,9% van
de bevolking op de rand van armoede.
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.
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