Persbericht

De oproep tot solidariteit
met de Voedselbanken krijgt gehoor
De voorbije week lanceerden de Voedselbanken een oproep om steun in deze moeilijke corona-tijd.
Er was de nood aan tijdelijke vrijwilligers omwille van het wegvallen van heel wat, vooral oudere,
vrijwilligers in de regionale Voedselbanken en de aangesloten caritatieve verenigingen. Bovendien
zorgde de hamsterwoede in de warenhuizen ook in de Voedselbanken voor lege rekken. De oproep
viel niet in dovemans oren en vele Belgen ondernamen al actie.
Handen uit de mouwen
Diverse regionale Voedselbanken en lokale verenigingen konden de voorbije dagen reeds rekenen op
de welgekomen hulp van tientallen studenten, tijdelijk werklozen en mensen die van thuis werken.
Hierdoor kunnen zij hun activiteiten ten gunste van de minderbedeelden verder zetten. Wij willen deze
mensen uitdrukkelijk bedanken voor hun inzet.
Federatie koopt voedingsmiddelen aan
Vanuit de overtuiging dat de minderbedeelden, als kwetsbare groep, meer dan ooit in deze crisis nood
hebben aan gezond voedsel nam de Belgische Federatie van Voedselbanken haar
verantwoordelijkheid op. Om het gebrek aan voedseloverschotten te compenseren, is de Federatie
genoodzaakt om voedsel aan te kopen voor de komende periode. Een zware investering, want om het
tekort voor de maand maart te compenseren is een bedrag van ruim een half miljoen euro vereist.
Welgekome financiële ondersteuning
Volgend op de oproep tot financiële steun, liepen er heel wat hartverwarmende, solidaire reacties
binnen, van zowel individuele burgers, lokale besturen, de overheid als vanuit het bedrijfsleven. Zo
maakt minister van Maatschappelijke Integratie Denis Ducarme 224.000 euro vrij voor de
Voedselbanken.
De actie van de warenhuisketens die de komende dagen 460.000 maaltijden schenken aan de
minderbedeelden betekent voor de Voedselbanken in deze crisissituatie een belangrijke steun in de
rug. Jozef Mottar, gedelegeerd bestuurder van de Belgische Federatie van Voedselbanken: “Het doet
deugd te kunnen ervaren dat de warenhuisketens ons ook in moeilijke crisistijden niet in de steek
laten.”
Ook BNP Paribas Fortis, partner van de Voedselbanken sinds 2011, laat zich niet onbetuigd. Met een
financiële steun van 350.000 euro uit de BNP Paribas Fortis Foundation en het BNP Paribas Private SRI
fonds helpen zij de Voedselbanken een flink eind op weg om deze moeilijke periode te overbruggen.
De bank organiseert op dit ogenblik bovendien ook nog een inzamelactie onder haar eigen personeel.
Daarnaast zien we ook dat heel wat bedrijven ons extra levensmiddelen aanbieden evenals
particulieren die ons financieel ondersteunen met een gift.
Deze hartverwarmende initiatieven stellen de Voedselbanken in staat om de komende weken, naast
de 460.000 maaltijden geschonken door de warenhuisketens, voedsel aan te kopen voor nog eens
350.000 maaltijden extra. Op die manier is de eerste dringende nood geledigd. Gezien de crisis nog
enkele weken dreigt aan te houden zal de Federatie ook de komende weken nog voedsel moeten

aankopen om voldoende gezond voedsel te kunnen aanbieden aan de 170.000 hulpbehoevenden die
bij één van de 618 aangesloten verenigingen langskomen.
Jozef Mottar concludeert: “Ik wil BNP Paribas Fortis, de overheid, de supermarktketens, maar ook alle
anderen die op hun eigen manier ertoe bijdragen dat wij vanuit de Voedselbanken de minderbedeelden
kunnen blijven steunen, van harte danken. In samenwerking met de lokale caritatieve verenigingen
blijven wij paraat.”

Wie de werking van de Voedselbanken in deze uitzonderlijke tijden financieel wil ondersteunen kan
een bedrag overschrijven op het rekeningnummer BE48 7333 7333 3327, of via de website een gift
overmaken (https://www.foodbanks.be/nl/doe-een-gift). U ontvangt een fiscaal attest voor giften
vanaf 40 euro.

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 618 lokale aangesloten verenigingen. De liefdadigheidsverenigingen staan
in voor de verdeling van het voedsel aan de mensen in nood.
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 haar werking op http://www.foodbanks.be /
https://www.facebook.com/banquesaliment.voedselbankenBE
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