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VIERING 25 JAAR VBL ( 23 maart 2018) 

 
Speech van de heer Luc Goossens, 

afgevaardigde bestuurder 
 
Precies 2dagen en 25jaar geleden verscheen in het Staatsblad op 21 maart 1993 de 
oprichting van de vzw Voedselbank Limburg. 
Geïnspireerd door het voorbeeld van al bestaande Voedselbanken, hadden onze stichters 
dat intuïtieve plichtsbesef om ook de zwakkeren in onze provincie te willen bijstaan, zonder 
vooralsnog goed te beseffen welke zware klus ze op zich namen, maar wel met de vaste wil 
om het te realiseren. 
En allen die sinds 25jaar meegewerkt hebben aan dit initiatief, verdienen onze grootste 
dank. Meer nog, ze kunnen fier terugblikken op de bloem die ze hebben geplant en nu 
uitgegroeid is tot een prachtig bloemperk. 
Niet alleen plichtsbesef heeft hen ongetwijfeld geïnspireerd, maar ook dat onaantastbaar 
gevoelen van solidariteit met de zwakkere medemens. 
Dat gevoel van solidariteit speelt een essentiële rol bij de bestaansreden van de 
Voedselbanken. Voedselbank en solidariteit zijn als het ware synoniemen en legt ons als 
Voedselbank verplichtingen op.  
Het dwingt ons om na te denken over de betekenis van de solidariteit en er de waarden uit 
af te leiden die moeten gehandhaafd worden in een wereld waar het woord “ik” een steeds 
grotere rol speelt. 
Solidariteit mag niet verdrinken in irrationele emotionaliteit, maar zeker ook niet in koele 
berekening. Ze moet èn genereus èn rationeel zijn. 
Als Voedselbank zijn wij het verschuldigd te weerstaan aan instinctieve solidariteit, die 
onevenredig de gevoelens van medelijden overdrijft, en evenzeer te weerstaan aan die 
institutionele solidariteit die te rationeel is om weldoend te zijn. 
Onze solidariteit is universeel, niet alleen over de grenzen heen, maar ook over onze 
doelstellingen heen. Wij zijn immers ook solidair met het milieu, want door onze 
inzamelingen verhinderen we verspilling en vervuiling en beogen we een gezondere 
samenleving. 
Het is onze diepe wens dat het ook onze samenleving, en bij afgeleide dus het beleid, dwingt 
na te denken over wat wij doen en dat het bijdraagt aan het moreel besef van onze 
samenleving. 
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Onze stichters hebben dan ook zonder aarzelen het handvest van de Europese 
Voedselbanken onderschreven wat stelt dat de werking van een Voedselbank steunt op 
GEVEN en NEMEN en uitgaat van volgende 4 hoofdgegevens: 
 1.Gratis inzamelen van voedseloverschotten en daardoor verspilling en vervuiling 
                 tegen gaan. 
 2.Gratis verdeling aan erkende caritatieve verenigingen die in contact staan met 
                 minderbedeelden. 
 3.Weigering om geld een bepalende rol te laten spelen. Wij kopen nooit voedsel aan.  
 4. Vrijwillige medewerkers ten dienste van anderen 
 
Met al deze idealen in hun achterhoofd begonnen Joseph Levecq als eerste voorzitter samen 
met Baudouin Hage Goetbloets, Roger Van Diest, Georges Malherbe en Toni Wyckmans met 
enthousiasme aan de oprichting van de Voedselbank Limburg. 
Er werd een magazijn gehuurd in de voormalige gebouwen van de zaak in koloniale waren 
Janssens-Gilissen aan de Mouterijstraat waar de Hasseltse Groendienst een tijdje gevestigd 
was. Eigenhandig en met veel improvisatie werd dit magazijn aangepast aan de noden van 
de Voedselbank waarbij Roger Van Diest dikwijls de klusjesman van dienst was en er 
tenminste een telefoon kon aangesloten worden. 
Spoedig bleek dit magazijn al te klein en reeds in juni 1995 werd verhuisd naar de huidige 
locatie, eerst op 650 m2  en in 2009 konden we hier uitbreiden tot 1000m2. Bij de inhuldiging 
hiervan konden we zelfs rekenen op de sympathie van het Hof door de aanwezigheid van 
prinses Astrid. 
In 1993 werd reeds 50 ton voedsel uitgedeeld ten voordele van 1600 hulpbehoevenden. 
In 1999 werd al 326 ton verdeeld ten behoeve van 5700 hulpbehoevenden. 
Ondertussen zijn we 25 jaar verder en is de VBL uitgegroeid tot een heuse kleine KMO waar 
20 medewerkers volledig belangloos ten dienste staan van 55 caritatieve verenigingen die in 
2017 aan meer dan 11250 minderbedeelden 1238 ton aan gepaste voeding hielpen. 
Door deze poort, dames en heren, gaat momenteel maandelijks gemiddeld meer dan 100 
(HONDERD) ton voedsel naar buiten. 
Bij een 25 jarig jubileum past het om eens achterom te kijken. Terecht mag de Voedselbank 
Limburg fier zijn om wat gerealiseerd werd en om de hulp die zij aan velen heeft kunnen 
bieden. 
Maar we moeten ook naar de toekomst kijken en ons afvragen welke uitdagingen op ons 
afkomen. 
Eigenlijk is het onze innigste wens, om de Voedselbank overbodig te maken. Maar is deze 
wens wel realistisch? Spijts de inspanningen van de overheid en van tal van sociale en 
caritatieve verenigingen om de kloof tussen arm en rijk te verkleinen, zullen armoede, 
honger en sociale uitsluiting wellicht niet volledig terug gedrongen kunnen worden. 
Daarom zie ik 5 uitdagingen die als Voedselbank op ons afkomen voor de toekomst: 
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1. Volgens de SILC studie leeft 1 op 7 Belgen onder de armoede grens. Op een bevolking van  
     867000 Limburgers zou dat betekenen dat ong 130000 Limburgers arm zouden zijn terwijl  
     wij via de verenigingen slechts 11250 mensen bereiken. Wij bereiken dus minder dan 10%  
     van de minderbedeelden. Indien enkel maar 20% een beroep op de Voedselbank zou  
     doen moet onze capaciteit verdubbelen. 
2. Er zijn, gelukkig maar, tal van initiatieven om deze problemen aan te pakken, zowel van de 
    overheid als van de caritatieve sector. Zij dreigen echter elkaar voor de voeten te lopen  
    en bijna elkaar als concurrenten te beschouwen. Ik pleit dan ook voor meer samenwerking 
    tussen  de verschillende actoren, zoals bv de OCMW’s en andere plubliekrechterlijke  
   Initiatieven en de caritatieve verenigingen. Samen kunnen we onze krachten bundelen en  
    onze competenties delen om de armoede zo efficiënt mogelijk te bestrijden. 
3. In 2017 verdubbelden wij onze capaciteit aan diepvriezer en koelkast wat een aanzienlijke  
    investering was. 
    Kwalitatieve behandeling van de geschonken voedingswaren dienen immers steeds meer, 
    en terecht, te beantwoorden aan strikte voorwaarden .  Bovendien speelt de informatica 
    een steeds grotere rol. Het is trouwens met fierheid dat ik u onze eigen website kan 
    aankondigen www.voedselbanklimburg.be met dank aan Mr Hendrik Claessens voor de 
    realisatie. 
    En zo kom ik aan punt 4. 
4.De financiële gevolgen worden daardoor steeds zwaarder. 
    Koken kost geld en hoewel wij geen voedsel aankopen, vereist de exploitatie van een 
    Voedselbank een adequaat beheer. Huur van de gebouwen, kosten voor ons rollend  
    materiaal zoals onze bestelwagen en heftrucks, verzekeringen, kantoorbenodigdheden, 
    computers met aangepaste programma's, printers, energiekosten voor onze diepvriezers  
    en frigo’s…enz. 
    Dank zij onze federatie en sponsors en dank zij de giften konden wij tot hiertoe uit de  
    kosten komen, maar de laatste 2 jaar is dit niet meer gelukt. Wij overwegen daarom  
    een minimale bijdrage te vragen aan onze verenigingen. 
5. Momenteel kunnen wij rekenen op gemotiveerde en gekwalificeerde medewerkers.  
    Volledig belangloos staan zij ter beschikking van de VBL. Zij verdienen ons grootste  
    respect. Bij dezen wil ik ze dan ook hartelijk danken voor hun reeds jarenlange inzet, want  
    ook vandaag springen ze in de bres bij deze viering. Maar ook in de toekomst zullen  
    we moeten kunnen rekenen op gekwalificeerde mensen met het hart op de juiste plaats.  
 
Dames en Heren, al deze uitdagingen zullen wij als Voedselbank aanpakken, omdat wij er 
van overtuigd zijn dat de Voedselbank nodig is en een belangrijke rol speelt in het creëren 
van een betere wereld. 
Ik wens u allen, vrienden van de Voedselbank, heel hartelijk te danken voor uw 
aanwezigheid en voor de steun en sympathie die wij steeds van u mochten genieten. 
 
Ik dank u 
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