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Nooiteerder moesten
zoveel mensen een
beroep doen op de

voedselbank. Óók
middenklassers: mensen

meteen voltijdse job, die
toch niet rondkomen. In
Kortrijk openen ze zelfs
speciaal ’s avonds de
deuren, voor wie pas na
zijn werk kan langskomen.
EstherDELEEBEECK

«Ongezienecijfers.» Jef Mottar, gedelegeerd bestuurder van de Federatie
van Belgische Voedselbanken, staat

met open mond te kijken naar de
steeds verder aanzwellende rijen
mensen

die pakken

boter

en

andere

heden

komen

bloem, brood,

basisbenodigd-

halen, omdat ze het

zelf niet meer kunnen betalen. Vorig
jaar schoven er in ons land elke
maand 177.238 mensen aan voor een
voedselpakket, en dat was toen al

een record — ten opzichte van 2019
was er een toename met 17%. Maar

de cijfers blijven stijgen. «In het
begin van dit jaar begon dat met
ruim 1%», zegt Mottar, «wat dus neer-

Een voit

komt op bijna 2.000 mensen per
maand erbij.»
Maar sinds vorige maand zijn de
cijfers pas echt omhooggeschoten.
Verschillende verdelers melden tot

bijvoorbeeld,

zijn ze sinds januari van
mensen

naar

17.000

devoedselbank

15.900

gegaan.

Het

probleem
doet zich bovendien in het
hele land voor. «Het is zeker niet
meer streekgebonden», klinkt het.

Kiezen: eten of verwarmen
En wat meer is: in de rijen staan niet
langer enkel de usual suspects. «Het
zijn niet alleen leefloners», zegt
Mottar. «We spreken steeds meer
mensen die werk hebben, alleenstaande moeders, maar ook twee-

verdieners.» De reden moeten we
niet ver zoeken: de energiecrisis en
dure winkelkar.
Bij voedselbedeling De Vaart in
Kortrijk is de toename van mensen
met een middeninkomen zo groot,

dat de organisatie speciaal ook op
dinsdagavond voedsel zal verdelen,

in plaats van alleen op woensdagvoormiddag. «Die mensen werken
overdag en geraken er anders niet»,
zegt voorzitter Wim Debonne. «We
hebben al zeker 40 gezinnen die de
vraag hebben gesteld. Ze zitten echt
aan het einde van hun bobijntje. Zo
sprak ik met een mama die plots een
energiefactuur van 1.000 euro in de
bus had gekregen en zei: ‘Ik kan dat
niet meer

betalen, dus probeer ik

manieren te vinden om op andere
dingen te besparen. Voeding hoort
daarbij.’ Ik merkte dat ze zich
schaamde. Het gaat over hardwerkende Vlamingen die al aan hun
limiet zaten, maar nu in de shit
zitten. Het zijn mensen die werken,
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die in armoede komen. Mensen
zoals uen ik. Natien jaar in de voedselbedeling actief te zijn, doet het
me wat om dat te zien, Een gezin
vertelde me dat ze de afweging
moesten maken: ofwel verwarmen,

ofwel eten. Bijzonder schrijnend.»
Bijkomend probleem: voedselbanken kregen nog nooit zo weinig
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job,entochnaar

25%meer
mensen die aanschuiven»,

aldus Mottar, «En dat is nog een
onderschatting: niet iedereen geeft
iedere maand nieuwe cijfers door.»
In West-Vlaanderen,

Lit

Ook in de voedselbank van Kortrijk zien ze de rijen wachtenden steeds groter worden. Foto PN

schenkingen uit de voedselindustrie. «Sinds april gaat het om een
drastische daling — tot 30% minder
— ten opzichte van de eerste maanden van het jaar. En toen was het óók
al lager dan vorig jaar», vervolgt
Mottar.

Oekraïne
«Bedrijven kopen meer en meer producten op vraag en minder op voorraad, Er wordt ook veel aan Oekraïne
geschonken. Met andere woorden:
erisnietmeergenoeg voor iedereen,
en dat brengt ons in de moeilijkste
periode ooit voor de voedselbanken.
We kunnen maar geven wat we
hebben, en moeten

dus de porties

per hoofd verkleinen.» De federatie
stuurde een noodoproep naar 1.300
adressen in de voedingsindustrie en
probeert zoveel mogelijk eigen middelen los te krijgen om voeding aan
te kopen, maar het volstaat amper.
«We houden ons hart vast voor de
komende maanden.»

«Sinds vorige maand
krijgen we 30% minder
schenkingen. Eris
niet meer genoeg voor
iedereen. We moeten
de porties verkleinen»
FEDERATIE VOEDSELBANKEN

Katrien (36) staat voor het eerst in de rij voor een voedselpakket

«Ikschaammeerg»”
Een geklede broek, een deftige
witte blouse: wie Katrien” (36)

rekening. 160 euro per maand per
kind voor opvangen maaltijden op

ziet, zou nooit vermoeden dat ze

school, 550 euro huur, de energie-

naar de voedselbank moet. dk
schaam me. Maar mijn kinderen
van 5 en 6 mogen niks tekort-

rekening die van 150 naar 250 euro
per maand ging, bosklassen van
95

euro

per

kind,

woon-werk-

komen, dus sta ik hier.»

verkeer van 150 euro per maand.»
«Door de vechtscheiding met mijn

In de rij van de Kortrijkse voedselbank staat Katrien met het hoofd
naar de grond gericht aan te schuiven. Haar verhaal doen, ligt gevoelig, maar toch wil ze het kwijt.
«Omdat niemand verzekerd is
tegen financiële moeilijkheden.»
Katrien is een alleenstaande moeder van twee kinderen van 5 en
6 jaar. Al ruim tien jaar werkt ze
voltijds als dossierbeheerder bij
een verzekeringsmaatschappij.
«lk
ben verantwoordelijk voor een

man

heb ik al veel kosten, maar

dan kwam

de crisis er dus bij.

Sorry, maar dat trek ik niet alleen.

De kinderen zijn voltijds bij mij,
dus ik moet sowieso hard werken
om ze alles te kunnen bieden, en

kan niet anders dan ze naar de
opvang te sturen op woensdagnamiddag of na school. Ik probeer
ze altijd ten laatste op te halen om
17.30 uur, maar vroeger geraak ik
daar niet, door de file.»

aantal grote dossiers van klanten»,

Zeeman in plaats van Zara

zegtze mettrotsin haar stem. Haar
netto-inkomen is zo’n 1.800 euro.
«Ik heb een diploma hoger onderwijs», voegt ze er nog aan toe.
«Waarom ik hier sta? Een samenloop van omstandigheden, zoals
bij velen zeker? Stijgende prijzen
van alles: huur, boodschappen in

Het voelt raar, zegt Katrien,

schoolrekeningen,
de energiefactuur,
de huishuur.… Iktrek
het niet meer»
er niet helemaal onderdoor ga.
Zo gebruikikgeen droogkast meer.
Ik stippel routes uit zodat ik
hobby's,

winkel

enzovoort

kan

combineren. En in de supermarkt
check ik zelfs de prijs van eieren.
Wist je dat die 0,30 cent duurder

zijn geworden? Ik let er dus fel op
— en dat was vroeger nooit zo.
Maar het laatste wat ik wil, is dat

mijn kinderen iets tekortkomen.
Snufjes voor mezelf laat iksowieso
voor wat ze zijn, maar ik wil mijn
kinderen nog weleens iets nieuws
cadeau doen. Al zal het nu een
kleedje zijn van Zeeman, in plaats

lastigvallen, dus sta ik hier.»

van H&M en ]JBC.»(EDLE)

schoolfacturen,

diesel, én een ongeziene energie-

facturen kan blijven betalen, maar

supermarkt,

maand. Maar álles
wordt duurder. De

eten te moeten krijgen. «dk schaam
me. Ik heb niet dezelfde achtergrond als de meeste mensen in de
rij. Maar ik wil mijn problemen oplossen zonder iemand te moeten

om

«dk probeer op alles wat te besparen, zodat ik de belangrijkste

de

«Ik verdien

1.800 euro netto per

“Katrien wou anoniem blijven, Haar
echte naam is bekend bij de redactie.
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