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SANDRA BEKKARI DEELT ALS VRIJWILLIGER REGELMATIG
VOEDSELPAKKET
TEN UIT AAN HULPBEHOEVENDEN

‘Mamas die niet genoeg
geld hebben om hun

kinderen eten te

vreselijk!

Op 5 december is het Internationale Dag van de Vrijwilliger. In
Vlaanderen zijn er 750.00 mensen die zich belangeloos inzetten
voor hun medemens. Zo ook tv-kok Sandra Bekkari (48). Zij
deelt voedselpakketten uit aan mensen in nood. En die verhalen,
zeker van moeders met kinderen, komen serieus binnen bij haar.

Severn:
zijn met jonge kinderen die amper honderd
euro per maand hebben om uit te geven.
Vreselijk! Ja, ik heb daar al dikwijls met tranen in de ogen gestaan wanneer mama's me
vertelden dat ze niet wisten of ze voldoende
geld zouden hebben om hun kinderen eten
te geven. Als moeder wil je het beste voor
je kinderen en als je niet in hun basisbehoeften kunt voorzien, moet dat een zware

inds 2018 is Sandra Bekkari
ambassadrice van de Belgische
Federatie van Voedselbanken,

een organisatie die strijdt tegen
voedselverspilling en honger in
ons land. Zo delen ze via lokale
verenigingen gratis voedselpakketten uit
aan mensen in nood. “Toen de Voedselbanken me vroegen om ambassadeur te
worden, heb ik geen seconde getwijfeld;
zegt Sandra. ‘Voor de meeste mensen is
het evident om elke dag iets lekkers klaar
te maken. Je doet je boodschappen en

kookt. Maar jammer genoeg is dat niet
voor iedereen het geval. Enorm schrijnend.
Uiteindelijk gaat het hier niet om luxeproducten, maar om een basisbehoefte: geen

honger lijden?
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Wat houdt jouw ambassadeurschap in?

Ik geef af en toe workshops om mensen te

BE 111300340T | *CIM RATED

leren koken met een beperkt budget, maar

last zijn om te dragen. Sommigen schamen

daarnaast lever ik ook recepten aan die
haalbaar zijn om te maken met de producten die voorradig zijn. Dat vraagt behoorlijk wat creativiteit, maar bij de Voedselbanken zitten vaak heel mooie producten.
Van verse noten tot flessen olijfolie.

zich ook dat ze moeten aankloppen bij de

Dus niet alleen ‘ongezonde’ producten.
Nee, de Voedselbanken besteden steeds

Het aantal mensen dat een beroep doet op

meer aandacht aan een nutritioneel even-

wichtig aanbod. Ik word altijd blij als ik zie
wat er allemaal binnenkomt aan groenten
en fruit van veilingen.
Daarnaast steek je ook zelf de handen uit

de mouwen.
Ik ben al in alle provincies gaan helpen met

het uitdelen van voedselpakketten. Als je
dan die mensen hun verhalen hoort, grijpt
dat je wel naar de keel. Zeker als het mama's

Voedselbanken. Ik zou dat ook hebben.
Maar beter zo dan honger te lijden.
Er hangt dus nog altijd een taboe over?

Ik vrees van wel. Misschien ook omdat
het te weinig onder de aandacht komt.
de Voedselbanken neemt jaar na jaar toe.
Ook de coronacrisis heeft er geen deugd
aan gedaan. De hoeveelheid verdeelde
voeding steeg in 2020 met een vierde ten
opzichte van 2019. Ongezien. Momenteel
doen maandelijks ongeveer 175.000 mensen een beroep op de Voedselbanken.
Jij mag je dus gelukkig prijzen dat je elke
dag iets lekkers en evenwichtigs kunt
serveren aan je gezin.
Daar ben ik heel dankbaar voor, want het
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‘Het gevoel hebben dat je nuttig
bezig bent en
andere mensen
gelukkig maakt,
daar haal ik veel
voldoening uit’,
zegt Sandra.

kan heel snel veranderen: door ziekte, faillissement, werk verliezen… Als ik na zon

dagje vrijwilligerswerk naar huis rijd, besef
ik hoe goed ik het heb.

EEN VERSCHIL MAKEN
Beseffen jouw dochter Anna (16) en je
pluskinderen Josefien (22) en Andreas
(25) dat ook?

Uiteraard vertel ik de verhalen die ik hoor
thuis ook, en dan merk ik dat hen dat niet
onberoerd laat. De kinderen zijn wel sociaal geëngageerd. Ze willen graag iets doen
voor een ander. De twee jongsten studeren
nog, maar ik hoop dat ze later wel tijd
zullen maken voor vrijwilligerswerk. Ook
al is het maar iets kleins, je hebt toch het

gevoel dat je je nuttig kan maken.
Heb jij dat gevoel ook?
Absoluut! Een ander blij maken, ik haal

daar veel voldoening uit. Mijn bewondering en respect voor al die duizenden vrijwilligers bij de Voedselbanken en de lokale
verenigingen is immens. Samen verzetten
ze ongelooflijk werk.
Er is wel een nijpend tekort.

De meeste vrijwilligers zijn 65-plussers,
die zijn gepensioneerd, maar door corona

zijn er veel gestopt uit angst om besmet te
worden. Daarom een warme oproep aan
iedereen die tijd wil vrijmaken om anderen
gelukkig te maken: geef je op! Je krijgt er
veel voor in de plek en ontmoet ook nieuwe mensen. Ideaal dus voor zij die weinig
sociale contacten hebben. Een halve dag
in de week is al heel goed. Als veel mensen
Powered by Ammco

dat doen, maakt dat een groot verschil.
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Onlangs nam Sandra deel
aan De Slimste Mens ter

Wereld.

Zet jij je nog in voor andere goede doelen?

Ik krijg veel aanvragen binnen en het liefst
zou ik op alles ‘ja’ zeggen, maar ik kan
mijn schouders maar onder een aantal
projecten zetten. Zeker als ik het goed wil
doen. Zo heb ik mee Superkrachtig Lekker

Sandra en
haar ver-

(COS

uit de grond gestampt, een vzw die streeft

naar betere voeding voor kinderkankerpatiëntjes. Die verhalen zijn heftig. Als ik
dan thuiskom, ben ik zo blij dat mijn kinderen gezond zijn. Weet je, ze zeggen vaak
dat de maatschappij verzuurd is, maar als
ik de verhalen hoor van al die vrijwilligers
die zich inzetten voor Rode Neuzen Dag
of De Warmste Week, dan is er toch nog

veel solidariteit en empathie. Dat geeft me
een warm gevoel.
GEEN NEE TEGEN TV
Mens Ter Wereld. Hoe blik je terug op je

deelname?

Het was kort (lachje). Ik had jammer
genoeg mijn zenuwen niet onder controle.
Misschien omdat ik mezelf te veel druk

oplegde. Ik wilde toch één aflevering overleven. Ach, ik heb me goed geamuseerd en
fijne nieuwe mensen leren kennen. Maar
het was totaal uit mijn comfortzone. Soms

moet je zoiets eens doen om het gewoon
te worden, hé. Ik heb al tegen presentator
Erik Van Looy gezegd dat ik misschien
over een paar jaar nog wel eens wil meedoen. Omdat ik wist dat er meer in zat.
Wat vond je gezin ervan?
Mijn verloofde Peter wist dat de stress mijn
grootste uitdaging zou worden. En ik was
vooral blij dat alle kinderen erbij aanwezig
konden zijn, want Josefien zit op kot in
Leuven en Andreas werkt al. Enkel Anna

woont nog thuis. Maar over anderhalf jaar
zal ze ook op kot gaan en zullen alle kinderen het ouderlijk nest hebben verlaten.
Daar ga ik het toch moeilijk mee hebben.

‘Ik ga blij zijn als ik op
mijn vijftigste getrouwd
ben. Het belooft een
intiem feest te worden’
al maak ik nu veel content voor online.
Voor een dagelijks kookprogramma zou ik
geen tijd meer hebben, met alle lezingen,
presentaties, en boeken schrijven… Dat is
mijn basis en ik wil dat niet opgeven. Maar
een reeks van een aantal afleveringen zie ik
wel zitten, met de focus op wat de impact
is van voeding en beweging. Als je dat in
beeld brengt, zouden meer mensen voor

een gezonde levensstijl gaan.
Jouw nieuwste boek, Fast Food 3, is uit
en scoort enorm goed. Ook al kom je zoals een Jeroen Meus niet dagelijks op tv.

Smaakt je deelname aan De Slimste Mens
naar meer tv-werk?

Toen ik met mijn tv-werk begon, deden
mijn boeken het al goed. Dankzij tv hebben nog meer mensen me leren kennen.
Of het moeilijk is om inspiratie te vinden?
Ik haal veel ideeën uit wat de mensen laten
zien op sociale media. Of waar er vraag
naar is. Via mijn dochters krijg ik ook
heel wat inspiratie. Zo heb ik een gezonde versie gemaakt van een kapsalon (een
snack van friet met shoarma, kaas, salade

Ik zeg daar zeker geen ‘nee’ tegen, ook

en saus, red.).

Ik ben een moederkloek en voel me het gelukkigst als ze allemaal thuis zijn. Dat was

ook het enige positieve aan corona. Vorig
jaar vierden we oud op nieuw allemaal
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samen.

Tot slot: volgende zomer trouwen

Peter

en jij in Italië. Eindelijk.

Door corona hebben we het al twee jaar op
rij moeten uitstellen, dus hopelijk kan het
nu wel doorgaan. We hadden deze zomer
kunnen trouwen in Italië, maar tijdens de
laatste voorbereidingen waren we meer
bezig met de richtlijnen en afstandsregels

dan met het feest zelf. Dat klopte niet.
Dus hebben we het met pijn in het hart
uitgesteld. Het belooft een intiem feest te
worden in een oud historisch dorpje, enkel
met naaste vrienden en familie.
En je trouwjurk?

Die hangt al even klaar in de winkel. Mijn
gewicht blijft ook altijd stabiel, dus dat is

geen probleem. Ik ga blij zijn als ik voor
mijn vijftigste getrouwd ben. Of ik het
moeilijk heb met tram 5 in het vooruitzicht? Ik heb altijd gezegd dat ik nooit ga
klagen over mijn leeftijd. We willen allemaal lang leven, maar niet ouder worden.
Dat klopt niet. Rimpels horen er gewoon
bij. Dat wil zeggen dat ik veel gelachen heb
in mijn leven. m

Meer informatie over de Voedselbanken via
foodbanks.be. Via die website kan je je ook
aanmelden als vrijwilliger of een gift doen.
Op pagina 90 ontdek je al enkele nieuwe recepten uit Sandra's nieuwe boek Fast Food 3.
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Onlangs was je te zien in De Slimste

1)
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