De Voedselbanken in België strijden sinds 1986 tegen honger en voedselverspilling

De Voedselbank Limburg in 2017
•

Verdeelde voedingsmiddelen (EU inbegrepen):

1.237 ton

•

Aantal vrijwilligers:

23

•

Aantal aangesloten caritatieve verenigingen:

55

•

Aantal geholpen personen:

11.254

•

Verdeelde voedingsmiddelen per persoon:

110 kg

DE VOEDSELBANK LIMBURG

JA, u kan ons helpen!

SINDS 1993
➤ U BENT PARTICULIER
• Financiële inbreng door fiscaal aftrekbare giften en legaten
• Vrijwilligerswerk:
door uw bekwaamheden ter beschikking te stellen in een van onze ploegen
• Stel ons voor aan ondernemingen die ons kunnen helpen (voedingsindustrie, 		
vervoerbedrijven, sponsors, ...)

➤ U BENT EEN ONDERNEMING

Wat hebben wij nodig?
➤ PRODUCTEN
Om onze activiteiten te ontwikkelen en tegemoet te komen aan de groeiende vraag
hebben wij voortdurend behoefte aan eetwaren, conserven, dranken, groenten,
fruit, ...

• Mecenaat
• Sponsoring via financiering of levering van materieel, uitrusting of diensten
• Het peterschap, waarbij u zich inzet voor een gerichte inzameling van fondsen
of levensmiddelen

➤ U BENT EEN VERENIGING

Door de inzameling van voedingswaren
die anders verloren zouden gaan,
dragen de Voedselbanken bij tot de reïntegratie
en de waardigheid van minderbedeelden

(serviceclub, sociale vereniging, ...)
• U kan samen met uw leden een inzameling van levensmiddelen organiseren
• U kan een van onze projecten financieel of materieel steunen

➤ VRIJWILLIGERS

En zeker niet in het minst hebben we nood aan VEEL vrijwilligers die mee
willen werken aan de jaarlijkse acties bij Delhaize en Colruyt.

➤ FINANCIËLE MIDDELEN
Hoewel al onze medewerkers vrijwilligers zijn, moeten wij een aantal functioneringskosten dekken zoals huur, brandstof, elektriciteit, verwarming, onderhoud,
transportkosten, ...

➤ MATERIEEL
Door de toenemende hoeveelheid levensmiddelen die wij verwerken hebben wij
ook een groeiende behoefte aan diepvriezers en koelinstallaties voor de opslag,
heftrucks, vervoer, computers en randapparatuur, kantoormeubelen, ...

VOEDSELBANK LIMBURG VZW
Herkenrodebosstraat 40 bus 7, 3511 Kuringen (Hasselt)
Tel. 011 / 87 36 49
voedselbank.limburg@skynet.be
www.voedselbanklimburg.be
Bankrekening: BE24 0682 1093 7338

V.U. Voedselbank Limburg v.z.w. Herkenrodebosstraat 40 bus 7 3511 Kuringen (Hasselt)

De Voedselbank heeft vooral een logistieke opdracht. We hebben mensen nodig
voor financiën, informatica, contact met de caritatieve verenigingen, contacten met
onze leveranciers, public relations, vormingen, secretariaat/onthaal/administratie,
voorraadbeheer, juridisch advies, onderhoud van het materiaal, onderhoud van het
magazijn, voorbereiding van de bestellingen, heftruckchauffeur, EHBO, magazijnbediende, chauffeur.

➤

Iedere dag opnieuw hebben winkels en grootwarenhuizen, de agro-industrie en de
landbouwers voedseloverschotten die nog perfect geschikt zijn voor consumptie,
terwijl heel wat mensen van bij ons levensnoodzakelijke voedingsmiddelen moeten
missen.

➤

Hier begint het werk van de Voedselbanken: zij zamelen die overschotten in en stellen
die dan gratis ter beschikking van erkende caritatieve verenigingen, die ze op hun
beurt, het hele jaar door, bezorgen aan minderbedeelden.

➤

In 2017 werden 32 miljoen maaltijden uitgedeeld, die de Voedselbanken creëren
door een ‘waardeverlenging’ van voedsel dat gedoemd was tot vernietiging.

➤

De negen Belgische Voedselbanken zijn autonome vzw’s. Ze beschikken allemaal
over een magazijn met koel- en diepvrieskamers, los- en laadmateriaal en meestal
ook eigen transport. In totaal hebben ze meer dan 12.500 m2 opslag- en kantoorruimte.

➤

Alle werkingskosten worden gedekt door ingezamelde fondsen. Er wordt geen beroep
gedaan op subsidies van de federale of regionale overheden. De Voedselbanken
bestaan enkel en alleen dankzij giften en ze draaien volledig op vrijwilligerswerk.

De grote zorg is niet alleen voldoende voedsel in te zamelen om het hoofd te bieden aan de
toenemende vraag maar ook te zorgen voor een gevarieerd en evenwichtig aanbod van
producten, dat 25% groenten en fruit bevat.

Armoede in België ?

Voedselbank Limburg

In België leeft bijna 1 persoon op 7 (14,9%) met het risico op armoede.
Haast 1 kind op 4 (23,2%) wordt er door getroffen. 1 persoon op 5 (19,2%) annuleert of stelt
gezondheidszorgen uit omwille van armoede. 250.000 tot 300.000 mensen hebben in
België voedselhulp nodig.
In 2017 hebben de Voedselbanken 157.151 minderbedeelden kunnen helpen, of 13.864
meer dan een jaar eerder (143.287). Eigenlijk zouden Voedselbanken overbodig moeten
worden, maar zo ziet het er niet naar uit, integendeel. Op 5 jaar tijd is het aantal hulpbehoevenden met 30 % gestegen, op 10 jaar tijd gaat het zelfs om 45 %.

Ook Limburg ontsnapt niet aan de groeiende armoede. Daarom werd in 1993 de Voedselbank Limburg (VBL) opgericht.

Caritatieve verenigingen
In 2017 werd 16.488 ton voedsel ingezameld
Daarvan was 49% afkomstig van het Europees Fonds voor Hulp aan de Minstbedeelden
(EFHM), 25% van de agrofoodindustrie, 19% van de distributie, 4% van de groentenen fruitveilingen en de overige 3% van inzamelingen en speciale acties.
Bevoorradingsbronnen in België - 2017

De ingezamelde goederen staan ter beschikking van 626 aangesloten caritatieve verenigingen – verspreid over het ganse land – waarmee de Voedselbanken een overeenkomst hebben gesloten. Daarin is o.m. afgesproken dat de ontvangen goederen volgens alle wettelijke voorschriften van de voedselveiligheid moeten vervoerd en opgeslagen worden om ze
dan gratis bij de minderbedeelden te verdelen. De verenigingen moeten zich ook inspannen
om de sociale integratie van de mensen die ze helpen te verbeteren.

Kerncijfers over de Belgische Voedselbanken - 2017
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157.151 geholpen minderbedeelden
16.488 ton ingezamelde levensmiddelen
626 aangesloten caritatieve verenigingen
32 miljoen uitgedeelde maaltijden
310 onbezoldigde vrijwilligers
0,15 euro werkingskost per verdeelde kilo voedsel

De Voedselbank Limburg maakt deel uit van de Belgische Federatie van Voedselbanken
(www.foodbanks.be). Deze is op haar beurt aangesloten bij de Europese Federatie van
Voedselbanken (EFVB), die 23 landen vertegenwoordigt.
De EFVB houdt voortdurend contact met het “Global Foodbanking Network” (GFN) in de
USA, waar het concept van de voedselbanken in 1967 werd bedacht en opgestart.

