Werking Voedselbanken dreigt stil te vallen
wegens gebrek aan voedsel en vrijwilligers
Ook de Voedselbanken ontsnappen niet aan de gevolgen van de voorzorgsmaatregelen getroffen
door de overheid tegen de verspreiding van het coronavirus. Enerzijds zijn er door de hamsterwoede
bij de supermarkten en voedingsindustrie weinig tot geen voedseloverschotten meer beschikbaar,
terwijl deze bijna 60% van de bevoorrading van de Voedselbanken uitmaken. Anderzijds behoren
vele vaste vrijwilligers tot een risicogroep en moeten zij noodgedwongen thuisblijven. Aldus dreigt
de voedselvoorziening voor zij die de eindjes moeilijk aan elkaar kunnen knopen ernstig in het
gedrang te komen. Dit terwijl deze groep tot de meest kwetsbare behoort in deze coronacrisis.
Daarom lanceert de Belgische Federatie van Voedselbanken een oproep tot solidariteit. In de eerste
plaats wordt aan de overheid gevraagd extra budgetten voor voedselhulp vrij te maken. Ook
particulieren kunnen hun steentje bijdragen via een financiële gift, om levensmiddelen voor de
mensen in acute nood aan te kopen. Burgers kunnen zich eveneens opgeven om te komen helpen
en tijdelijk de vrijwilligers senioren te vervangen. Voor wie vandaag ten gevolge van de coronacrisis
thuis zit mogelijks een welgekomen en zeker zinvolle tijdsbesteding.
Dat het werk van de Voedselbanken steeds aan belang blijft toenemen mag duidelijk zijn. In 2019 deed
een recordaantal mensen een beroep op de 9 regionale Belgische Voedselbanken (168.476). Er werd
nog nooit zoveel voedsel (17.936 ton) verdeeld. De werking van de Belgische Voedselbanken en de 618
aangesloten verenigingen steunt in hoofdzaak op vrijwilligerswerk.
Jef Mottar, gedelegeerd bestuurder bij de Belgische Federatie van Voedselbanken: “Het coronavirus
treft iedereen, ook de minderbedeelden in onze samenleving. Het is cruciaal dat de kosteloze
voedselbedeling niet stilvalt. Daarom lanceren wij een oproep naar de overheid, bedrijven en burgers
om ons op één of andere wijze te steunen.”
Alles in het werk stellen om lege magazijnen te vermijden
Jef Mottar licht toe: “De uitzonderlijke situatie vraagt uitzonderlijke maatregelen, ook wat solidariteit
betreft. De Voedselbanken roepen de Belgische bevolking daarom op om hun hart te laten spreken en
de broodnodige voedselhulp financieel te ondersteunen, zodat wij uitzonderlijk kunnen overgaan tot
het aankopen van voedingsmiddelen. Anders dreigen we in een situatie met lege magazijnen te
belanden.”
Een zeer groot deel van de vaste vrijwilligers zijn gepensioneerd en zelfs 70 plus; een risicogroep in
tijden van het coronavirus, die begrijpelijkerwijs het werk tijdelijk moet terugschroeven. Daarom
vragen de Voedselbanken, naast de oproep tot financiële steun, burgers, die wegens economische of
technische werkloosheid of opgeschorte onderwijsopdrachten thuis zitten, een deel van deze
vrijgekomen tijd in te vullen met vrijwilligerswerk en tijdelijk één van de regionale Voedselbanken of
lokale aangesloten verenigingen bij te staan in de bedeling van voedsel. Uiteraard worden de geldende
maatregelen die de overheid uitvaardigde strikt nageleefd: respect voor interpersoonlijke afstand
tussen vrijwilligers, minimaal contact tussen generaties, regelmatig de handen wassen etc.
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Financiële giften kunnen rechtstreeks via overschrijving op rekening nummer BE48 7333 7333 3327,
het rekeningnummer van de Belgische Federatie van Voedselbanken of via de website
(https://www.foodbanks.be/nl/doe-een-gift). U ontvangt een fiscaal attest voor giften vanaf 40 euro.
Wie interesse heeft om ons te helpen als vrijwilliger kan zich aanmelden via het contactformulier op
de website https://www.foodbanks.be/nl/ons-contacteren.
Ook de Vlaamse overheid heeft een platform (https://www.vlaanderenvrijwilligt.be) gecreëerd om
dit vrijwilligerswerk in het kader van de coronacrisis te coördineren. U kan zich rechtstreeks
registreren via dit kanaal . Wie zich aanmeldt, krijgt daarvan een bevestiging per mail, en is dan
verzekerd tot en met 3 april.

OVER DE BELGISCHE FEDERATIE VAN VOEDSELBANKEN
De Belgische Federatie van Voedselbanken is een coördinerend organisme dat een nationaal netwerk van 9 regionale
Voedselbanken vertegenwoordigt. Deze 9 Voedselbanken zijn verantwoordelijk voor de logistieke herverdeling van
levensmiddelen aan lokale aangesloten verenigingen. Het doel van de Voedselbanken is om voedselhulp te verschaffen aan
minderbedeelden. Hiervoor ontvangen ze, kosteloos een belangrijke hoeveelheid levensmiddelen van het Fonds voor
Europese Hulp aan de meest behoeftigen (FEAD), maar ook producten geschonken door de voedingsindustrie, door grote
bedrijven uit de distributiesector, door groenten-en fruitveilingen en ook via het organiseren van verschillende
voedselinzamelingen bij het grote publiek.
In 2019 werd 17 936 ton voedsel ingezameld en met de hulp van 327 vrijwilligers van de Voedselbanken samen met duizenden
vrijwilligers van 618 lokale aangesloten verenigingen, verdeeld aan 168.476 begunstigden.
Meer informatie over de werking op http://www.foodbanks.be.
Perscontact:
Wim Lefebure
Whyte Corporate Affairs
wl@whyte.be – 02 738 06 37
Jef Mottar
Belgische Federatie van Voedselbanken
Jozef.mottar@voedselbanken.be – 0475 51 13 98
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Bijlages
Figuur 1: Aantal geholpen rechthebbenden op voedselhulp
180000

168476
157151

160000

143287
138557
130030
120799122135
117440
114232115016
110724
106500106895108123

140000
120000
100000
80000

159081

92225

69938

60000
40000

20000
0
1995 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Figuur 2: Tonnage verdeeld voedsel
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