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I Inleiding

- BAPN volgt het operationeel programma van de FEAD mee op in het

overlegcomité dat hiertoe werd opgericht door de POD MI.

- Bespreking in onze werkgroep BAPN EU2020, werkgroep met mensen in

armoede: heel wat sterke reacties !

Ter illustratie: we slagen erin auto's te maken die zichzelf besturen,

smartphones die 100 000 x kleiner en sneller zijn dan de eerste computers...

maar niet om voedselhulp overbodig te maken ???!!!

- BAPN erkent de nood aan voedselhulp:

jaarverslag van de Belgische federatie van voedselbanken. In 2014 waren er

130.030 mensen afhankelijk van voedselpakketten, dit is 7% meer dan 2013, de

grootste stijging van de afgelopen 15 jaar.

- Blijft belangrijk deze kritische stem te laten horen !



I Inleiding



II Voedselhulp is geen hefboom maar 
een noodzakelijk kwaad

- De reden waarom voedselhulp bestaat is omdat mensen over te weinig

middelen beschikken om in hun levensonderhoud te kunnen voorzien, om

een waardig, kwalitatief leven te leiden. Waar voedselhulp nodig is zijn reeds
basisrechten geschonden !

- Nood aan een ambitieus armoedebestrijdingsbeleid, een ernstige

herverdeling van de (nog steeds overvloedig aanwezige !) middelen.

- De huidige regeringen verarmen de mensen op verschillende vlakken,

mensen hebben hogere uitgaven (kinderopvang, mobiliteit, hogere

maximumfactuur in het onderwijs, duurdere kinderopvang, invoeren van

remgeld voor toegang tot justitie...) tegelijk hebben mensen minder

inkomsten (indexsprong, inkomensgarantieuitkering naar beneden,…). Dit is

kiezen voor verarming en voedselhulp !

- Voedselhulp dient steeds onder PROTEST te gebeuren.



III ‘De beste toekomst van de 
voedselhulp is diegene is waar er 

geen hulp meer bestaat, waar deze 
overbodig is geworden.'

Getuigenis: André Dessy, expert, lid van BAPN EU2020



IV  Voedselhulp en 
“sociale activering”

- Belang van emancipatorisch werken in de voedselhulp

- Voedselhulp kan heel diverse vormen aannemen. Wat inherent blijft aan

voedselbedeling, is dat het steeds een remediëren is van een situatie waar

rechten geschonden zijn, en waar mensen in een afhankelijkheidspositie

gedwongen zijn.

- In eerste plaats is de doelstelling van voedselhulp ruwweg het stillen van 

honger, het vervullen van basisbehoeften. Dat daarbij geëxperimenteerd wordt 

hoe dit op een zo emanciperend en empowerend mogelijk kan gebeuren is 

natuurlijk een goede zaak. 

- Om empowerend te kunnen zijn moeten projecten beantwoorden aan 

bepaalde voorwaarden, en moet er gewaakt worden niet in valkuilen te 

trappen die bij zogenaamde “sociale activering” op de loer liggen. 



Voorwaarden voor zinvolle 
“sociale activering”

- Vrijwilligheid:
- enkel meerwaarde als persoon er 100 % voor kiest
- veronderstelt vrije keuze wat moeilijk is in afhankelijkheidspositie
- veronderstelt open communicatie

- Onvoorwaardelijkheid
- instrument tot maatschappelijke integratie
- geen voorwaarde om toegang te hebben tot andere rechten

- Op maat, met groeimogelijkheden

- Begeleiding
- vereist investering en expertise van de organisatie

- Waardering en erkenning



V Spanningsveld hulp- en 
dienstverlening versus anonimiteit

- Voedselhulp als ingangspoort voor andere vormen van hulpverlening
enerzijds, muizenval anderzijds

- Gedwongen “begeleiding” vaak een extra drempel waarom mensen
geen beroep doen op bepaalde vormen van voedselhulp.

- Begeleiding en hulpverlening kunnen vaak geen oplossing bieden voor
het centrale probleem dat aan de basis ligt van de nood aan
voedselhulp: een gebrek aan inkomen

- Recht op voedsel blijft essentieel

- Wat met mensen die uit de boot vallen ? Niet aan “criteria” voldoen ?



VI Rol van verenigingen bij 
voedselhulp en empowerment

- Zoektocht naar innovatie die gestimuleerd dient te worden: niet-
stigmatiserende vormen van voedselhulp (volkstuintjes, maaltijdcheques,
sociale verkooppunten)

- Waardeer inzet van expertise van gebruikers !

- Verenigingen hebben nodige expertise, maar ervaren tevens tal van
struikelblokken:

“financiële beperkingen, gebrekkige infrastructuur, tekort aan
ondersteunend personeel, niet kunnen garanderen van continuïteit”

(uit : actie-onderzoek naar integrerende en activerende mogelijkheden van voedselhulp door
het betrekken van gebruikers, uitgevoerd door Driessens, Hubert en Fransen, in opdracht van
de POD MI (2012).



VI Rol van verenigingen bij 
voedselhulp en empowerment

- Verenigingen overbevraagd, en moeten inspringen waar de overheid
tekortschiet.

- Verenigingen moeten sterker ondersteund worden zodat ze naast hun
basistaken (het in vertrouwen samenbrengen van mensen in armoede)
ook ruimte krijgen voor andere emancipatorische projecten.

-Maar het grote belang schuilt in het vertrouwen dat de mensen in
armoede aan de vereniging schenken. Zodat mensen in armoede samen
met de verenigingen en de netwerken kunnen vechten voor een beter
bestaan, een écht armoedebestrijdend beleid…

zodat voedselhulp grotendeels overbodig wordt.



Zodat voedselhulp grotendeels 
overbodig wordt…


