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Samen zullen we de handschoen opnemen door ons
bestand van medewerkers
te verruimen, door het
gebruik van gemeenschappelijke tools te aanvaarden en door blijk te geven
van eenzelfde visie.

INHOUD
De Voedselbanken in Europa—
cijfers 2015

2

De grote prijzen voor
Maatschappelijk Verantwoord
Ondernemen (MVO)

2

29/02/16—Raad van bestuur
van de Federatie

3

De algemene vergaderingen van
de Federatie en de Voedselbanken

3

Overeenkomst inzake giften—
Nestlé/Belgische Federatie van
Voedselbanken

4

22-24:04/16—Jaarlijkse vergadering van de Europese Federatie van Voedselbanken

4

De Voedselbanken investeren

5

Oproep tot vrijwilligers voor de
nationale voedselinzameling

5

11-23/05/2016—Euro marathon—Ivana Di Martino

6

EDITO

Beste vrienden en vriendinnen,

Onze maatschappij is volop
in permanente beroering; de
gebeurtenissen volgen elkaar
op en leiden in onze wereld
tot fel uiteenlopende reacties, die dikwijls resulteren in
een overdreven terugplooien
op zichzelf, dat uitmondt in
het afstoten van de andere.
Het is ongetwijfeld erg
ingewikkeld om deze gebeurtenissen te bedwingen, en
ieder van ons ondervindt er
soms de nefaste gevolgen
van.
Bij de oprichting van de
Voedselbanken, nu dertig
jaar geleden, werd gehoopt
de nood van de minstbedeelden onder ons via voedselhulp te kunnen lenigen en
tegelijkertijd de strijd tegen
voedselverspilling te voeren.
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meer dan ooit noodzakelijk,
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Redactie:
Jacqueline Vanhussel
Verantwoordelijke Communicatie

In een context van, enerzijds,
een uiterst snelle en universele evolutie van de technologie en de communicatie en,
anderzijds, rekening houdend
met de belangrijke rol van de
Voedselbanken – belang dat
door vele sociale en politieke
actoren en ook door het grote
publiek erkend wordt – moeten wij “present” blijven melden!

Samen zullen we de handschoen opnemen door ons
bestand van medewerkers te
verruimen, door het gebruik
van gemeenschappelijke tools
te aanvaarden en door blijk te
geven van eenzelfde visie.

De Federatie is blij te kunnen
melden dat haar team van medewerkers substantieel versterkt werd ( zie artikel in
deze “ Foodbanks News”). Doet
hetzelfde in de Voedselbanken
en laat ons, zonder vrees, evolueren in een maatschappij die
weliswaar
onstabiel
en
ingewikkeld, maar tevens ook
zeer boeiend is.

De Voedselbanken hebben
geen keus: er wordt van hen
verwacht dat ze hun rol blijven spelen en dat ze de uitdagingen die zich stellen, aanvaarden. Verandering is dus
een must; wordt er immers
niet gezegd dat “ wie niet
vooruitgaat, achterop ge- Onze talenten bundelen, dat is
raakt”? Laat ons dus “goesting de boodschap!
tonen” om zaken te verandeIgnace Bosteels, voorzitter
ren, eerder dan er bang voor
te zijn!
Met dergelijke bezieling zijn
er momenteel werkgroepen
aan de slag; het is meer dan
wenselijk dat alle Voedselbanken samen meewerken aan de
geleverde inspanningen om
onze werking te moderniseren.
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NEWS VAN DE
FEDERATIE

De Voedselbanken in Europa—cijfers 2015
De Europese Federatie van
Voedselbanken
( EFVB )
heeft onlangs de statistieken, op eind 2015, met betrekking tot de Voedselbanken in Europa gepubliceerd.
Zoals in de vorige jaren
bewijzen deze statistieken duidelijk dat de Voedselbanken in
volle ontwikkeling zijn, vooral
dan in Oost-Europa.

De
Voedselbanken



Onbezoldigde
vrijwillgers :



Sociale contracten:



Loontrekkenden:

ontwikkeling

Aantal Voedselbanken:

271

(7 meer dan in 2014) en
hulpvoedselbanken

50

Aantal medwerkers:
waarvan

Inzamelingen:

12 %



Veilingen:

21 %

Aard van de producten:



Groenten en fruit: 45 %

Aantal aangesloten caritatieve
verenigingen:
33.200



Granen , koekjes:

16 %



Melkproducten:

18 %



Dranken, sauzen:

8%



Vlees en vis:

4%

Aantal geholpen minderbedeelden:
5.700.000
Ingezamelde tonnenmaat:
562.000

Aantal vertegenwoordigde landen:
23

volop in

422



1.099

Enkele cijfers

in Europa zijn

14.000

14.544

Verdeelde tonnenmaat:

Alfons De Vadder

531.000

Bevoorradingsbronnen:



EFHM:

31 %



Industrie:

20 %



Distributie:

16 %

De grote prijzen voor Maatschappelijk Verantwoord
Ondernemen (MVO)
Sinds vorig jaar reikt het
tijdschrift « DISTRIBUTIE
VANDAAG », dat uitgegeven
wordt door het Koninklijk
Belgisch Comité voor de
distributie, prijzen uit aan
de ondernemingen die zich
bijzonder onderscheiden op
het gebied van MVO.
Dit jaar vond de prijsuitreiking

9 laureaten waarvan

5

in
voedingssector:

de

Mondelez, Coca-Cola,
Beyers koﬃe, Stella
Artois en Belvas.
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plaats op vrijdag 11 maart jl.
In het Sheraton Hotel te
Brussel.
Negen ondernemingen werden er gelauwerd, waarvan
vijf in de voedingssector:
Mondelez, Coca-Cola, Beyers
koﬃe, Stella Artois en Belvas.
In naam van de Belgische

Federatie van Voedselbanken
mocht Alfons De Vadder, gedelegeerd bestuurder, mede deze
prijzen overhandigen.
I

Alfons De Vadder
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29/02/2016—Raad van bestuur van de Federa e
Op 29 februari jl. heeft de Raad
van bestuur van de Belgische
Federatie van Voedselbanken
voor de eerste keer in 2016 vergaderd in de lokalen van het
Sportcentrum van Sint-AgathaBerchem.

de voorbereiding van
het strategieplan (met
de hulp van Toolbox).

de agenda:

x

de aankoop van een gebouw voor de Federatie
en de Voedselbank Brussel-brabant;

x

Tijdens deze vergadering werd
vooral de jaarlijkse algemene
vergadering van 21 maart voorbereid (zie hieronder).

de audit bij de Banque
Alimentaire de Liège;

x

de situatie op het vlak
van de bevoorrading;

Volgende items stonden ook op

x

de stand van zaken over

Alfons De Vadder

De algemene vergaderingen van de Federa e en de
Voedselbanken
De algemene vergaderingen
van bedrijven en verenigingen, en ook van de Voedselbanken, worden traditiegetrouw in de lente georganiseerd.

Belgische
Federatie
Voedselbanken

van

De statutaire algemene vergadering van de Federatie
vond plaats op 21 maart, in
het Sportcentrum van SintAgatha- Berchem.
Bij het begin van de zitting
heeft voorzitter Ignace Bosteels
een moment van stilte gevraagd, ter nagedachtenis van
Yvan Prosman, voormalig voorzitter van de Federatie (2000 –
2004), die eind 2015 overleden
is.
De Raad nam akte van het
ontslag van Jean-M. Delmelle,
Jo Deleers, Edouard de Coune
en Jos Daemen. De Raad heeft
volgende nieuwe leden aanvaard: Gaëtane Janssens, JeanMarie Standaert, Viviane Bessems en Piet Verstappen.
In verband met de samenstelling van de Raad van bestuur
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heeft de Raad het ontslag als
bestuurder aanvaard van Michel Duchêne en Leo Bouving.
De benoeming van Viviane
Bessems,
Piet Verstappen,
Gaëtane Janssens en Jean- Marie Standaert werd bekrachtigd.
Anderzijds werd het mandaat
van Roger Van Diest en van
Gaëtan van de Werve hernieuwd.
Overeenkomstig de wettelijke
bepalingen terzake bevatte de
agenda tevens de goedkeuring
van het jaarverslag 2015, van
de jaarrekeningen 2015, van de
balans op 31 december 2015,
van het verslag van de verificateurs van de rekeningen ( Deloitte) en van het budget 2016,
alsook de kwijting aan de bestuurders voor de uitvoering
van hun mandaat in 2015.
Bij het einde van de vergadering heeft de voorzitter de
toekomstperspectieven uiteengezet zoals ze in het jaarverslag 2015 vermeld zijn.
Na de vergadering werd een
drink en een gezamenlijke
maaltijd aangeboden.

De Voedselbanken
De Voedselbanken hebben
hun algemene vergadering
op volgende data gehouden:
BAT

11 maart

VBO

14 maart

VBAMT

22 maart

BANL

31 maart

BAL

15 april

VBB/BAB

19 april

VBW

23 mei

Voor de algemene vergadering van de VBL en BAC werd
nog geen datum bepaald.
Over het algemeen waren het
louter statutaire vergaderingen, maar in sommige gevallen werden er vertegenwoordigers van de aangesloten
caritatieve verenigingen op
uitgenodigd. In de meeste
gevallen was de Federatie
door een delegatie vertegenwoordigd.
Overal was de sfeer zeer
aangenaam en had de vergadering een haast familiaal
karakter.
Alfons De Vadder
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Overeenkomst inzake gi en—Nestlé/Belgische
Federa e van Voedselbanken
Met genoegen melden wij u dat
Nestlé Belgilux, Nestlé Catering
Services , Nestrade en Nestlé Waters Marketing& Distribution,
samen met de Belgische Federatie van Voedselbanken, in januari 2016 een akkoord inzake
giften hebben ondertekend.

Een eerste gift van Nesquick en
Nescafé is aangekondigd!
Hartelijk dank aan Nestlé voor dit
mooie initiatief!
Gaëtane Janssens

Nestlé wil producten van het merk
Nestlé of producten met beperkte
houdbaarheid ter beschikking stellen; wij moeten de verdeling ervan
aan de minderbedeelden organiseren.

22-24/04/2016– Jaarlijkse vergadering van de
Europese Federa e van Voeselbanken (EFVB)
De dertigste jaarvergadering van
de Europese Federatie van Voedselbanken ( EFVB) werd dit jaar,
van 22 tot 24 april ll in Edinburg
(Schotland) georganiseerd.
70 afgevaardigden van de EFVB en 27
Europese landen hebben twee dagen
lang samen gepraat over het algemeen thema “Compe-tenties delen
om voedselverspilling te bestrijden”.
Verschillende bedrijven die de Voedselbanken in Europa steunen, hebben
er het woord gevoerd: Metro, Kellogg’s, Cargill en anderen, experten
formuleerden suggesties om hindernissen te vermijden, een hele reeks
voorbeelden en beste praktijken werden aangekaart en besproken.
De Belgische Federatie van Voedselbanken verstrekte er informatie over
de actie “De soep van vandaag met de
groenten van gisteren”, actie die in
december 2015 door LIDL georganiseerd werd.
Deze ontmoeting was tevens een
gelegenheid om recente informatie
uit te wisselen in verband met bijzondere problemen zoals het ophalen

van niet verkochte producten in
supermarkten, de inzameling van
voedsel via internet en het Europees Fonds voor Hulp aan
Minstbedeelden (EFHM).
Op het programma stond ook een
bezoek aan de Voedselbank “Fare
Share” en bij een caritatieve vereniging.
De jaarvergadering werd afgesloten
met de algemene vergadering van
de EFVB. Tijdens deze vergadering
werd de benoeming als bestuurder
van de EFVB van Jacques Vandenschrik bekrachtigd, ter vervanging
van Jean-M. Delmelle die de wens
had uitgedrukt ontlast te worden
van zijn mandaat.
Alfons De Vadder
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De Voedselbanken investeren
Zoals ieder jaar investeren de
Voedselbanken ook in 2016 in
infrastructuur en uitrusting
(materieel voor opslag en
behandeling, zoals transpallets, vorkheftrucks, rekken
en kantoorbenodigdheden,
zoals fotokopieertoestellen,
meubelen en computers).
Tijdens de vergadering van 7
december 2015 heeft de Raad
van bestuur enkele zeer belangrijke projecten goed-gekeurd:
de aankoop van een geheel van
installaties
in
Sint-AgathaBerchem, bestemd om er de
zetel van de Federatie en de

Voedselbank Brussel-Brabant
(VBB/BAB) te vestigen. Het
actueel gebouw in de Glasgowstraat is immers te klein
geworden en voldoet niet meer
aan de huidige behoeften;
de renovatie van de “Banque
Alimentaire du Pays de Charleroi et du Centre (BAC)“:
herstelling van het dak, vervanging van de toegangspoorten,
nieuwe koelcellen enz;

het betonneren van de toegangsweg naar de “ Banque
Alimentaire de Namur- Luxembourg (BANL)” te Meux.
Al deze investeringen moeten
de Voedselbanken in staat stellen op een meer professionele
manier te werken en hun
dienstverlening
aan
de
aangesloten caritatieve verenigingen en aan de minderbedeelden te verbeteren.

het huren van een hulpdepot in
Beauplateau (Sainte-Ode) voor
de “Banque Alimentaire de
Namur-Luxembourg (BANL)”;

Alfons De Vadder

Oproep tot Vrijwilligers voor de
Nationale Voedselinzameling

De Belgische Federatie van Voedselbanken vzw organiseert jaarlijks in samenwerking met de groep Delhaize een nationale voedselinzameling. Dit jaar zal deze
voedselinzameling, ten gunste van de minderbedeelden van ons land, doorgaan van
donderdag 13 tot woensdag 19 oktober 2016 in alle winkels van Delhaize.
Wij zoeken voor deze voedselinzameling ‘vrijwilligers’ die ons gedurende die week
twee uren van hun tijd kunnen geven om waardebons uit te delen aan de binnenkomende klanten van hun supermarkt Delhaize. Vrienden en familie kunnen natuurlijk
ook samen deelnemen in dezelfde winkel aan deze mooie sociale actie.
Tevens zoeken wij ‘coördinatoren’, in september of zelfs vroeger, om ons te helpen in
het samenstellen van een vrijwilligersteam (vrienden, collega’s, familie, buren, verenigingen…) in hun regio. Vorming verzekerd.
De Voedselbanken hebben u nodig !
Interesse? Meer info? Contacteer ons par Email: info@foodbanks.be (geef ons uw
naam, adres en telefoonnummer aub).

Bij voorbaat dank voor uw hulp.
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SPECIALE
ACTIES

Van 11 tot 23 MAI 2016—EURO MARATHON—IVANA DI MARTINO
“Een looptocht van 900 km tegen voedselarmoede bij kinderen in
Europa”
De
marathonloopster Ivana Di Martino heeft
een
ongeloofelijke
en
geëngageerde
sportieve
topprestatie geleverd.
Zaterdag 21 mei 2016 stak ze
de Belgische grens over tot
Libin, nadat ze op 11 mei uit
het Italiaanse Milaan vertrokken was. Zondag 22 mei
was de laatste etappe in
Gembloux,
vooraleer
ze
maandag 23 mei in Brussel
aankwam. Niets kon haar
tegenhouden terwijl ze Italië , Zwitserland en Frankrijk
doorkruiste,
gemotiveerd
door haar weigering om
voedselarmoede onder kinderen in Europa te aanvaarden.
« Iedereen moet zijn steentje
bijdragen, samen kunnen we
hier een eind aan maken »,
zei deze 45-jarige moeder van

drie kinderen.
België als eindbestemming
van haar looptocht was niet
alleen belangrijk omdat Brussel de hoofdstad van Europa
is, maar ook omdat bijna 1 op
5 kinderen in België onder de
armoedegrens leeft.
Op 24 mei, ontmoette Ivana
vertegenwoordigers van de
Europese instanties en van de
Belgische regering, om hen
aan te moedigen hun inspanning om voedselarmoede bij
kinderen in Europa op te
lossen, verder te zetten en
zelfs op te voeren. Voedselarmoede is een hartverscheurende realiteit voor duizenden families.

de finishlijn, wou ze ons er
nog aan herinneren dat
het ultieme doel van het
beëindigen van voedselarmoede bij kinderen in Europa nog altijd ver weg ligt.
« Aan alle kinderen gezond
voedsel geven is een race
die we samen moeten
lopen. Ik hoop dat u met
mij meedoet », zei ze. « Het
halen van de finishlijn was
nog nooit zo belangrijk ».
Jacqueline Vanhussel

Als Ivana Di Martino na
haar buitengewone prestatie in de buurt kwam van

Laatste etappe
“Gembloux” alvorens
de aankomst van Ivana
te Brussel op 23/05/16
« Beste Ivana, in naam van de Belgische
Voedselbanken wil ik u van ganser harte
feliciteren. Lopen van Milaan naar Brussel—
meer dan 900 kilometer—is een uitzonderlijke prestatie, waarvoor wij vol bewondering
staan. Het Europees parlement zal uw
boodschap wel moeten horen: de kinderarmoede in Europa is een schande! Bedankt
voor uw inzet en veel moed voor de laatste
etappe! ».
Alfons De Vadder
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07/12/2015 tot 15/01/2016—De “Centjes”solidariteitsac e levert meer dan 33.300 maal jden op
voor de Voedselbanken
De actie liep van 7 december
2015 tot 15 januari 2016 in de
kantoren van BNP Paribas
Fortis en Fintro, een twintigtal lagere en midelbare
scholen, een tiental ziekenhuizen die klant zij bij
de bank en de vijf microStart-kantoren. Dit jaar
konden ook de gele muntstukken gedoneerd worden
om personen in moeilijkheden nog beter te ondersteunen.
In de « Centjes »-spaarboxen
werd 67.583 euro ingezameld.
De aandacht voor de actie op
sociale media heeft ook vruchten afgeworpen. BNP Paribas
Fortis Foundation verbond
zich ertoe één warme maaltijd

te schenken elke keer als de
actie op Facebook en Twitter
werd gedeeld, tot het maximale bedrag van 15.000 euro.
Uiteindelijk was de ingezamelde som iets kleiner dan die
van de vorige jaren. Daarom
besliste BNP Paribas Fortis
Foundation bovenop het bedrag een extra donatie te doen
aan de Voedselbanken om de
symbolische
100.000 eurogrens te bereiken.
Als je weet dat een warme
maaltijd gemiddeld 3 euro
kost, konden de Belgische
Voedselbanken met het opgehaalde geld dus meer dan
33.300 maaltijden aanbieden.
Jacqueline Vanhussel

BEDANKT IN NAAM
VAN DE

23—27 mei 2016—Resultaat ac e Sodexo
“Stop Hunger”
De actie « Stop Hunger »
van Sodexo ten voordele
van de minderbedeelden
in Belgiê

heeft

500 kg

voedsel opgebracht!
Hartelijk dank aan Sodexo
voor dit zeer mooi initiatief.
Jacqueline Vanhussel
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Halle—03/06/2016—Colruyt Group en de Voedselbanken
breiden hun medewerking uit

Gezien de positieve resultaten van een eerste test in 4 Waalse vestigingen breidt Colruyt Group zijn samenwerking met de Voedselbanken uit. Beide partijen hebben een uniek systeem opgezet in België: een vijftiental Colruyt-winkels in België, geografisch bepaald
op basis van de vraag, zullen hun onverkochte voedingswaren ter beschikking stellen van lokale verenigingen die aangesloten zijn
bij de Voedselbanken. Hierdoor zou zo'n 450 ton onverkochte voedingswaren verdeeld kunnen worden. Binnen een jaar zullen beide
partijen beoordelen of het aanbod goed afgestemd is op de vraag en het indien nodig bijstellen. Colruyt Group werkt samen met de
Voedselbanken sinds 1997. De retailer schenkt onverkochte voedingswaren vanuit het distributiecentrum Dassenveld in Halle en
organiseert jaarlijks een inzameling bij zijn klanten. De 3 inzamelsystemen zullen naast elkaar blijven bestaan.
Het aanbod afstemmen op de vraag
Concreet hebben Colruyt Group en de Voedselbanken samen 15 winkels geïdentificeerd in België die het best in staat zijn om
aan de vraag te voldoen, op basis van hun geografische spreiding en de behoeften van de plaatselijke verenigingen. De Voedselbanken zullen als tussenpersoon fungeren tussen de winkels en deze verenigingen, en het verloop van de inzamelingen organiseren. Zij zullen ook toezicht uitoefenen op de verschillende verenigingen, zoals op de inachtneming van de koudeketen, de
naleving van de regels uitgevaardigd door het FAVV en de daadwerkelijke verdeling van de voedingswaren aan minderbedeelden. De betrokken winkels zullen deze producten sorteren en verzamelen in de vroege ochtend. De pakketten zullen voorbereid
en opgeslagen worden in een koelcel en gewoon worden opgehaald door de verenigingen bij de opening van de winkel, en dit
elke werkdag, met inbegrip van zaterdag. Vorig jaar hebben Colruyt Group en de Voedselbanken een eerste test uitgevoerd in 4
winkels in Wallonië. Tussen 2 en 3 ton voedsel per winkel per maand kon op die manier geschonken worden aan de Voedselbanken. Daarnaast zal Colruyt Group bijzondere aandacht besteden aan het afvalbeheer van de lokale verenigingen om voedselverspilling stroomafwaarts te voorkomen.
4 dagen
Colruyt Group zal ook toezien op de kwaliteit van de voedingswaren. Het bedrijf geniet een grote expertise op het gebied van
voorraadbeheer dankzij een geautomatiseerd bevoorradingssysteem dat het mogelijk maakt om 97,45% van de naar de winkels
verzonden verse en diepgevroren waren te verkopen. Met het oog op de vermindering van het voedselafval bij zijn klanten worden verse waren overigens vier dagen voor hun vervaldatum uit de rekken gehaald, en dat in alle winkels. De verenigingen
krijgen dus producten met een comfortabele houdbaarheidsduur. Dit systeem zal het ook mogelijk maken om de schenkingen
uit te breiden tot groenten en fruit die nog steeds prima eetbaar zijn, maar niet mooi genoeg meer zijn om aan de klanten te
worden aangeboden, of waarvan de verpakking beschadigd is. Alfons De Vadder, afgevaardigd bestuurder van de Federatie van
Voedselbanken: “Onze voortdurende bezorgdheid is niet alleen om voldoende voedsel te verzamelen om aan de toenemende vraag
te kunnen voldoen, maar ook om voor een zo gevarieerd mogelijk productaanbod te kunnen zorgen. Wij verheugen ons dus in meer
dan één opzicht over deze samenwerking met Colruyt Group.”
Maatschappelijke betrokkenheid
De samenwerking met de Voedselbanken is niet nieuw. Sinds 1997 schenkt Colruyt Group onverkochte voedingswaren die wettelijk nog verkocht mogen worden aan de Voedselbanken. Deze producten worden naar het distributiecentrum van Dassenveld
in Halle gebracht. Na een kwaliteitscontrole worden ze door de Voedselbanken opgehaald en verdeeld aan sociale restaurants,
opvanghuizen en andere sociale initiatieven. In 2015 werd op deze manier zo’n 405 ton voedsel geschonken aan de Voedselbanken. Colruyt Group aarzelt ook niet om zijn klanten bij de actie te betrekken. Elk jaar stelt Colruyt hen voor om bij te dragen
aan de Voedselbanken via een inzameling van voedingswaren. Dit jaar kon via deze actie 229 ton voedsel worden verzameld
voor de Voedselbanken. De drie inzamelsystemen zullen naast elkaar blijven bestaan. De rechtstreekse verdeling van de 15 winkels naar de lokale organisaties zou hen zowat 450 ton bijkomende levensmiddelen moeten opleveren. "Bij Colruyt Group vinden
wij het onze plicht om voedselverspilling, die enorm veel onnodige verliezen veroorzaakt, zowel op financieel vlak als op het vlak
van milieu-impact, zoveel mogelijk tegen te gaan," zegt Tony De Bock, directeur Vakmanschap - Product - Retail bij Colruyt
Group. "Dat kan niet zonder een eﬃciënte logistiek en voorraadbeheer, maar ook een nuttige herverdeling van onverkochte
voedingswaren en maatschappelijke betrokkenheid. Wij bewijzen op die manier dat onze economische ambities een positieve impact hebben op de maatschappij en op het milieu. Dat is onze visie op duurzaam ondernemen.”
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Tot 15/05/2016 hee de Tiense suikerraﬃnaderij een grote ac e
geleverd ten bate van de Voedselbanken

Hartelijk dank aan de
T
Voor deze waardevolle actie
ten voordele van de mensen
in nood.

50 ton
Jacqueline Vanhussel

De Beurs in Libramont
22—25/07/ 2016
www.foiredelibramont.be
Veel positiefs kan er over armoede
niet gezegd worden, maar vaak
leidde zij tot vriendschap.
Als je rijk bent, verdringen velen
zich om jou, maar als je arm bent,
zijn ze slechts met enkelen, zeldzame en kostbare personen.
Als rijkdom een magneet is, dan is
armoede iets dat afstoot.

Thema « De strijd tegen voedselver spilling »
De Federatie en de Voedselbanken zullen aanwezig zijn in hall 3 en zullen deel uitmaken van
een traject voor het publiek met betrekking tot
het thema.
Anderzijds, zal Jacques Vandenschrik, vice voorzitter, actief deelnemen aan een ronde tafel
« Hoe voedselverspilling verminderen en toch voedselhulp blijven verzekeren » - maandag 25/07/2016 –
14 :30.
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Wanneer je arm bent, geven de
anderen nochtans dikwijls blijk
van echte edelmoedigheid.
Nelson Mandela

FOODBANKS NEWS

DE MEDIA

De Voedselbanken in de media—2016

2016 RETOMBEES PRESSE/PERSUITTREKSELS
MEDIA

DATE/
DATUM

TITRE/TITEL

DH

08/01/2016

Il y a malheureusement toujours des invendus

Le Soir

14/01/2016

L’ordonnance anti-gaspi à la poubelle

????

17/01/2016

Le Belge a donné plus de 344 million d’euros en 2014 !

La Meuse

27/01/2016

Herstal : des colis d’aide alimentaire abandonnés dans un champ

VRT radio 1

03/02/2016

Interview (programma « De ochtend » 2X – journaal 3X)

A. De Vadder

VRT tv

03/02/2016

Interview (journaal 1X)

A. De Vadder

Focus TV

03/02/2016

Interview

L’Avenir

17/02/2016

1000 kg d’invendus du Mabru redistribués chaque jour: “une orange pourrie et
ils balancent toute la caisse”

Sudinfo

17/02/2016

Mouscron Péruwelz : deux tickets gratuits pour les supporters qui amènent 1
kg de denrées non périssables

Zonebourse.com

22/02/2016

3e grande collecte int’l des Banques Alimentaires Carrefour

RTL info

25/02/2016

Interview « Ramasse des invendus dans les magasins »

Belga

07/03/2016

Voedingsindustrie en distributiesector schenken meer aan voedselbanken

Notele

12/03/2016

Interview « Des réfugiés se mobilisent à la BAT »

RTL

02/05/2016

Le voyage des invendus alimentaires, de la grande distribution aux démunis :
la collecte
I. Bosteels - T. Michiels

I. Bosteels

A. De Vadder

J. Vandenschrik

Jacqueline Vanhussel
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HET LEVEN OP
DE FEDERATIE

Philippe Van Eerdewegh

Zoals jullie weten hebben Jo Deleers, Jean Delfosse en Lea Draelants onlangs het departement
bevooorrading van onze federatie
verlaten om te genieten van een
mooie en welverdiende " tweede
opruststelling".
Wij
willen
hen hier alle drie nogmaals van
harte bedanken voor wat ze gepresteerd hebben ten voordele van
de Voedselbanken.

Sindsdien waren wij op zoek naar
nieuwe collega's; vandaag zijn wij
uiterst blij jullie te kunnen melden
dat er drie nieuwe krachten in het
departement Appro van de federatie zijn toegekomen.

Begin februari 2016 heeft Philippe
Van Eerdewegh zich aangeboden
om ons te helpen in het domein
van het beheer van de informatica
en meer bepaald voor de implementering van het nieuw gemeenschappelijk
informaticaprogramma. Philippe is master in
wiskunde en post graduaat in
beheer. Gedurende heel zijn loopbaan heeft hij altijd verschillende"'
informaticafuncties uitge-oefend
( Fujitsu...).
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William De Witte

Jef Mottar

Nadien, in maart 2016, kwam William De Witte ons Approteam
versterken, als prospector. William
werkte gedurende heel zijn loopbaan in de voedingssector ( Vandemoortele , Sarma-Nopri, Ireks ).

En in april heeft Jef Mottar zich
aangemeld als Quality Manager in
de dienst Appro van de BFVB. Jef is
ingenieur chemicus en doctor toegepaste biologische wetenschappen.
Hij werkte heel zijn loopbaan in
melkbedrijven, eerst in de productie, nadien in de algemene directie ( Inza / Milcobel).

WELKOM aan 4
nieuwe medewerkers!

Op het secretariaat van de Federatie, is
Jean-Marie Baratto in maart 2016
toegekomen.
Jean-Marie werkte heel zijn loopbaan in
de sector transport/
logistiek en uiteindelijk in de petroliumindustrie « Total ».
Wij zijn ervan overtuigd dat hun
respectievelijke competenties ons in
de toekomst enorm zullen helpen.

Jean-Marie Baratto

Belgische FederaƟe van Voedselbanken

une publicité
FédéraƟon BelgeCréer
Banques
Alimentaires/
x
Belgische FederaƟe Voedselbanken
BELGISCHE FEDERATIE VAN
VOEDSELBANKEN VZW
9RRUGHVWULMGWHJHQKRQJHUHQ
YRHGVHOYHUVSLOOLQJLQRQVODQG

www.banquesaliment.voedselbankenBE/

Glasgowstraat 18
1070 Brussel
Phone: 02 559 11 10
E-mail: info@foodbanks.be

www.foodbanks.be

Word vrijwilliger !
Administratief vrijwilligerswerk: door een persoonlijke knowhow ten dienste te stellen (bv. informatica, logistiek, bevoorrading, secretariaat, chauﬀeur met rijbewijs type C of B enz.).
Voedselinzameling: door een actieve deelname aan de inzamelingen die door distributieketens jaarlijks georganiseerd worden bij het groot publiek.

Steun onze actie met
uw giften, schenkingen of legaten !
Giften kunnen ofwel op punctuele wijze overgemaakt worden,
ofwel via een permanent order—maandelijks, driemaandelijks—
ten voordele van de Voedselbanken.
IBAN: BE15 0682 1093 6530 — BIC: GKCCBEBB
Fiscaal attest voor alle giften van € 40 en meer gestort in
eenzelfde kalenderjaar.

Schenkingen of legaten kunnen geregeld worden met de
hulp en advies van een notaris.
Vraag onze folder via
02 559 11 10 of
info@foodbanks.be

Contacteer-ons !

