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VIERING 25 JAAR VBL ( 23 maart 2018)
Speech van mevrouw Nadja Vananroye,
burgemeester van de stad Hasselt

Beste bestuurders en vrijwilligers van Voedselbank Limburg,
Beste gouverneur,
Beste schepenen ,
Geachte genodigden,
Wat eten we vandaag?
Een vraag die voor ons allemaal zo doodgewoon en vanzelfsprekend is, dat we er gerust een hele
namiddag over kunnen nadenken.
We schrijven er hele kookboeken over en vullen er uiteindelijk flink onze winkelkar mee.
Maar u heeft het zojuist gehoord: die vraag is niet voor iedereen vanzelfsprekend.
Helaas ook niet in een hartelijke en warme stad als Hasselt.
Armoede is geen fenomeen wat stopt aan de gemeentegrens, singel of groene boulevard.
Soms zit het verborgen achter muren of gordijnen, maar dat betekent niet dat we er blind voor mogen zijn.
Meer nog: we mogen er niet onbewogen door blijven. Hasselt telt vandaag goed 78.000 inwoners.
En willen we met Hasselt echt vooruit tellen die allemaal mee.
In mijn carrière, zowel in de politiek als daarbuiten, heb ik gezien tot wat armoede kan leiden.
Maar ook hoe mensen kansen willen en kunnen grijpen, wanneer ze die mogelijkheid maar krijgen.
Want Hasselt is van ons allemaal, iedereen is er inbegrepen.
Voor mij zijn dat geen holle woorden.
Dat is waar ik als burgemeester elke beleidsdaad aan toets.
Mensen noemen dat met een mooi woord inclusie. Ik noem dat gewoon vanzelfsprekend.
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Dames en heren, deze week kreeg Hasselt met de stadsmonitor een rapport mee naar huis vol cijfers over
het leven in de stad.
Daarin staan cijfers die kunnen bewijzen dat er inderdaad in Hasselt armoede is. Hoewel we die uitdaging
volop aangaan, vertel ik u liever over andere cijfers. Cijfers die aantonen dat Hasselaren fier zijn op hun
stad maar ook dat ze de meest maatschappelijk betrokken inwoners van alle centrumsteden zijn.
We hebben in Hasselt het vaakst én het best contact met onze buren.
Dus neen: blind zullen we hier niet snel zijn voor de noden van anderen. Daarnaast is een Hasselaar op
twee lid van een vereniging, een op vijf doet regelmatig vrijwilligerswerk.
Dus neen: we blijven niet onbewogen voor de noden van anderen.
Deze jubileumviering vandaag bewijst dat dit geen recent fenomeen is.
Al 25 jaar geleden waren er mensen die een duidelijke nood in onze maatschappij zagen en hun sterke
schouders onder dit project wilden zetten. Daarvoor Joseph en Roger, verdienen jullie en al diegenen die in
jullie spoor volgden, onze welgemeende dank.
Deze verjaardag is uiteraard geen eindpunt.
Hasselt is bij uitstek een zorgstad, en daar hoort een initiatief als de voedselbank helemaal in thuis.
Maar zo’n zorgstad bouw je niet alleen: dat doe je met partners.
Door die partners samen te brengen op een centrale locatie, hen er de handen in mekaar te laten slaan en
hun daadkracht en efficiëntie op die manier alleen maar te vergroten.
Zo komen we tot een nog betere ondersteuning voor iedereen die daar nood aan heeft.
Ik ben er zeker van dat de Voedselbank, met haar nieuwe voorzitter Jos Craemers, die uitdaging wil
aangaan.
Ik wens jullie van harte alle succes in de volgende 25 jaar.
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