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Voorwoord 
 
 
Ook zij die Brussel denken te kennen, zullen tijdens de lezing van dit rapport verrast zijn over de 
inhoud ervan. Dat het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een hongerige zelfkant heeft zal niemand 
verwonderen. Grootsteden zijn magneten voor mensen die weg willen uit de armoede, hopen op iets 
beter of voor zij die zich willen verstoppen voor de achterklap of de arm van de wet. Steden zijn 
dikwijls ruimten waar mensen hoopvol verloren lopen. 
 
Het Steunpunt Mensen zonder papieren, actief in het adviseren en begeleiden van mensen zonder 
wettig verblijf, ervaart dat sinds lang. Het was ter gelegenheid van de regularisatiecampagne van 
januari 2000 dat wij konden vaststellen dat het Brussels Gewest nummer 1 stond op de lijst van de 
regularisatieaanvragers. Door dat contact op het ogenblik van de dossiervorming en later in de 
commissie voor regularisatie stelden wij ons meermaals de vraag: hoe hebben ze overleefd? Waar 
haalden ze bijv. voedsel en kleding? 
 
In wat volgt krijgt U een deel van het antwoord. Maar meer dan dat wordt een realiteit opengevouwd 
die je niet zomaar, zoals een infofolder, weer kan dichtplooien en in je binnenzak steken. Wat volgt is 
de inzet van tientallen mensen om te zorgen dat een minimale voedselzekerheid voor alle hulpvragers 
- die met en die zonder papieren - zou kunnen gegarandeerd worden. Hun inzet is niet tevergeefs 
maar legt ook bloot dat er in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voedselonzekerheid heerst.  
 
Op 16 januari 2003 werd het onderzoek dat wij hebben opgezet voorgelegd aan meer dan 75 
personen die in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en ook in andere grote agglomeraties in 
Vlaanderen betrokken zijn bij deze thematiek. Bij meerderheid konden zij zich scharen achter de 
inhoud van onze vaststellingen en aanbevelingen. Meer nog zij brachten nieuwe informatie aan en 
versterkten er de inhoud van. Daardoor krijgt het eindrapport dat hier voor U ligt een meerwaarde en 
drukt het ook de verwachting uit van lokale initiatieven om zelf ernstig genomen te worden als 
gesprekspartner in het zoeken naar een uitweg voor voedselonzekerheid en uitsluiting. 
 
Wij danken alle initiatieven die ons te woord stonden of die op een andere manier meewerkten aan dit 
veldonderzoek. Dank ook aan de leden van de stuurgroep en de coördinatoren die het project 
opgevolgd hebben. Dank aan de deelnemers van de studiedag van 16/01 voor hun inbreng en 
reflectie. Dank aan de inleiders van die dag en de Minister Chabert die in zijn slottoespraak het 
engagement opnam om met een rondetafelconferentie de eerste stap te zetten naar de realisatie van 
de aanbevelingen.  
 
Tenslotte gaat onze waardering ook uit naar Marianne Buyck die op een zeer innemende manier op 
stap ging en zich heeft ingeleefd in de dagelijkse strijd voor minder kruimels en meer rechten. 
 
 
Brussel, 21 maart 2003 
Didier Vanderslycke – voorzitter 
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I. Inleiding 
 
Het voorliggend onderzoek naar de voedselbedeling aan de mensen zonder wettig verblijf in het 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest werd uitgevoerd door het Steunpunt Mensen zonder Papieren 
(SMZP). Het Steunpunt kon dit doen dankzij de steun van de Vlaamse Gemeenschapscommissie 
(VGC), de Solidariteitsactie Welzijnszorg en het sociaal-pastoraal fonds van de Sint-
Gorikssector/Brussel.  
 
Het onderzoek kadert in het beleid van het VGC inzake het beleid t.a.v. etnisch-culturele minderheden 
en meer in het bijzonder in het recente beleidsplan van Collegelid en Minister Jos Chabert. Het is 
tegelijk deel van de strategische doelstellingen van het meerjarenplan van het Steunpunt Mensen 
zonder papieren. 
 
Het vraagstuk van de voedselzekerheid van de mensen zonder wettig verblijf is een belangrijke 
humanitaire en juridische problematiek. Mensen zonder wettig verblijf, die niet geacht worden in het 
land te verblijven kunnen door hun situatie immers geen burgerrechten laten gelden. Het recht op 
voeding is echter een mensenrecht en alsdusdanig opgenomen in internationale verdragen en 
Conventies.  
 
Het SMZP stelt zich sinds haar oprichting tot doel te onderzoeken hoe mensen zonder wettig verblijf 
hun fundamentele mensenrechten kunnen laten gelden. Daartoe werden reeds verschillende 
initiatieven genomen op het domein van de rechten op gezondheidszorg, recht op onderdak en recht 
op algemene bijstand en toegankelijkheid van welzijnsvoorzieningen.  
 
Dit onderzoek wou in het Brussels Hoofdstedelijke Gewest nagaan welke mensen zonder papieren 
gebruik (kunnen) maken van de bestaande noodhulp en meer in het bijzonder van de 
voedselbedelingen die massaal ontstonden in de voorbije 20 jaar. 
 
Een belangrijke leidraad voor dit onderzoek vormde de nota "Geen kruimels maar rechten" die 
samengesteld werd door het Netwerk Caritas Solidariteit. Deze tekst is uniek in zijn soort. Hij bevat 
een lijst met basisvoorwaarden om na te gaan of er sprake is van menswaardige of mensonwaardige 
noodhulp.  
 
Het was immers onze bedoeling niet alleen een zicht te geven op het bestaande, maar ook om te 
evalueren wat beter kon.   
 
1. Onderzoeksmethodiek 
 
Het onderzoek werd gefaseerd uitgevoerd door Walter Leenders en Marianne Buyck in de periode 
september 2001 tot december 2002. Voor de begeleiding werd een kleine stuurgroep samengesteld 
bestaande uit: Marie-Paule Moreau (coördinatrice vzw Brussel Onthaal – Open Deur en beheerder 
SMZP), Walter Leenders (voormalig coördinator SMZP), Dirk van Daele (coördinator SMZP) en Didier 
Vanderslycke (voorzitter SMZP).  
 
Eerste fase: de enquête 
 
De eerste fase van het onderzoek bestond uit het opstellen van een tweetalige enquête gericht tot 
initiatieven van voedselbedelingen en noodhulp binnen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. (cfr. 
Bijlage 2).  
 
In de enquête werd gevraagd naar de aard en omvang van de hulporganisatie, de verhouding tussen 
professioneel werk en vrijwilligerswerk, het soort van noodhulp en/of voedselhulp die geboden wordt. 
Er werd in het bijzonder gepeild naar de hulpverlening aan mensen zonder wettig verblijf.  
 
Er werden 93 enquêtes verstuurd naar organisaties op basis van een adressenlijst van de 
Voedselbank (cfr. Bijlage 3). Organisaties die niet reageerden kregen een herinnering toegestuurd. Er 
werden in totaal 50 enquêtes ingevuld teruggestuurd. Nagenoeg alle initiatieven die dat deden zijn 
Franstalig. 
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De initiatieven die de enquête hebben beantwoord kunnen verdeeld worden in drie deelgroepen. 
Slechts één deelgroep organiseert in strikte zin voedselbedelingen in de vorm van het uitdelen van 
voedselpakketten aan wie daarom vraagt. Vierentwintig organisaties gebruiken het voedsel van de 
voedselbank voor de maaltijden voor mensen die zij opvangen of sociaal begeleiden. Negen 
organisaties zijn sociale restaurants waarvan sommigen ook voedselpakketten uitdelen. 
 
Uit de enquête bleek onmiddellijk dat de aanwezigheid van 'mensen zonder wettig verblijf’ in de 
verschillende soorten initiatieven gering tot zeer gering is. We dienen echter voorzichtig te zijn 
met deze vaststelling omdat sommige initiatieven - vooral de sociale restaurants - de hulpvragers niet 
registreren. Het is bovendien onmogelijk na te gaan hoeveel mensen zich in meerdere organisaties 
aanbieden. Er stelt zich ook het methologisch probleem dat hulpverleners zonder juridische vorming of 
specifieke deskundigheid het wettelijk statuut van vreemdelingen moeilijk kunnen bepalen. Wellicht 
worden regelmatig personen ‘zonder wettig verblijf' ingeschat terwijl het kan gaan over asielzoekers of 
geregulariseerden. Anderzijds zullen sommige ‘illegalen’ ook als legale migranten worden beschouwd. 
Zelfs schattingen kunnen moeilijk gemaakt worden. 
 
Vrij snel deden wij een tweede vaststelling vanuit de eerste lezing van de antwoorden op de enquête: 
de marginale participatie van mensen zonder wettig verblijf binnen de organisaties die de enquête 
hebben beantwoord geeft aan dat, om de graad voedselzekerheid van deze groep te kennen er 
wellicht àndere initiatieven of praktijken dienden opgespoord te worden. Het was een hypothese dat 
mensen zonder wettig verblijf – of althans enkele etnische groepen bij de sans-papiers - hun 
voedingsnoden op een andere manier voldoen of er anders mee omgaan dan de 'gewone' klanten van 
de voedselbedelingen, die van Belgische afkomst zijn of reeds zeer lang op het Belgisch grondgebied 
verblijven. 
 
Tweede fase: interviews & verwerking 
 
In de tweede fase werd een onderzoekster aangesteld om de enquêtegegevens aan te vullen en in 
verband te brengen met haar ervaringen uit inleefmomenten en gesprekken met deskundigen en 
veldwerk(st)ers. Tegelijk kreeg zij de opdracht gesprekken te voeren met leden uit de doelgroep en 
personen uit verschillende etnische groepen.  
 
Ter oriëntatie en als hulp bij de verwerking van de gegevens werden ook enkele 
'achtergrondgesprekken' gevoerd. De onderzoekster ging daarvoor ten rade bij: Annemie Luyten 
(Noodhulp onder protest / vzw. De Loodsen, Antwerpen),  
Ria Roosens (Kras, samenwerking Noodhulpinitiatieven Gent), Lies Deckers (Hulp aan vluchtelingen 
vzw Haven, Antwerpen), Mathieu Peters (Gemeenschaps- en opvanghuis in de Brusselse 
Marollenwijk), Helleke Soenen (KUL, economiste en antropologe die een doctoraatsonderzoek doet 
naar de overlevingsstrategieën bij mensen zonder wettig verblijf), Koen Smits (ACV Turnhout, ivm. 
Marginaliseringsmechanismen en sociale zekerheid) en Ibrahim Timbo (verantwoordelijke van een 
vereniging van Sierra Leonese nieuwkomers en medewerker van het (Medisch) Steunpunt mensen 
zonder papieren. 
 
 
De meeste initiatieven die de enquête hadden beantwoord kregen een bezoek. De gesprekken 
hadden tot doel om een goed zicht te krijgen op de organisatie, antwoorden te verhelderen en 
aanvullende vragen te kunnen stellen. De contacten met verantwoordelijken en medewerkers van de 
organisaties bleken zeer vruchtbaar te zijn. Ze lieten toe de informatie van de enquêtes in een juiste 
context te plaatsen. De concrete omstandigheden waarin mensen worden opgevangen, waaronder 
het voedsel wordt bedeeld, wat wordt verdeeld, en aan wie wordt bedeeld, waren zeer revelerend. 
Tijdens de gesprekken werden ook nieuwe thema's aangesneden zoals de vraag naar de financiële 
draagkracht van de organisaties, de impact van de levensbeschouwelijke of ideologische inspiratie bij 
het uitdelen van voedsel, de vorm van de hulpverlening, enz. 
 
Tegelijk werden gesprekken gevoerd met organisaties die de enquête hadden gekregen maar ze niet 
hebben ingevuld, én met personen en initiatieven die niet op de lijst van de Voedselbank-gebruikers 
voorkomen.  
 
Het spreekt vanzelf dat dit onderzoek verkennend is. Er zijn immers nog veel onbekenden. Zo is er 
geen zicht op alle inspanningen van particulieren en organisaties die hulp verlenen in Brussel. Ook het 
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aantal mensen zonder wettig verblijf dat momenteel in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest woont, 
werkt en leeft is een grote onbekende. De interviews geven enerzijds ook aan dat vele types van 
noodhulp tot op vandaag niet in kaart zijn gebracht. Anderzijds blijkt het zo te zijn dat de mensen 
zonder wettig verblijf leefpatronen, vormen van gemeenschapsleven en/of voedingsgewoontes 
hebben die er voor zorgen dat zij niet in de 'Belgische' voedselbedeling terechtkomen. De diversiteit 
binnen de groep mensen zonder wettig verblijf is bijzonder groot. Er is een grote verscheidenheid qua 
land van herkomst en culturele achtergrond. Er zijn eveneens grote verschillen in het parcours dat in 
België reeds is afgelegd. Dat heeft ervoor gezorgd dat dit tweede luik van het onderzoek tijdrovend en 
complex was. In elk geval is daarbij gebleken dat de rol van de religieuze gemeenschappen 
fundamenteel is en dat de zin voor zelforganisatie van migrantengemeenschappen bijzonder groot is. 
In het kader van het vraagstuk naar voedselzekerheid verdient dit aspect alvast verder onderzoek. 
 
Dit onderzoeksrapport wordt afgesloten met een aantal aanbevelingen. Ook hier noopt de 'dubbele 
focus' van het onderzoek ertoe, 'gescheiden' aanbevelingen op te stellen. Het blijkt 'relatief' eenvoudig 
aanbevelingen op te stellen voor het verbeteren van de voedselbedelingen, en aandacht te vragen 
voor de specificiteit van hulpvragers met een niet-Belgische herkomst, ongeacht hun juridisch statuut. 
Het blijft, precies omdat verder onderzoek naar de overlevings- en voedingsstrategieën van mensen 
zonder wettig verblijf noodzakelijk is, moeilijk de omvang van de voedselonzekerheid van mensen 
zonder wettig verblijf in te schatten. De onzekerheid is er, alleen weten we niet in welke mate. 
 
2. Situering van dit project in een ruimer beleidskader 
 
2.1. De Vlaamse Gemeenschap heeft gekozen voor de uitbouw van een opvangbeleid tav. 

Mensen zonder wettig verblijf 
 
Het Vlaamse Parlement heeft door de goedkeuring van het decreet m.b.t. het Vlaamse Beleid ten 
aanzien van de etnisch-culturele minderheden (28 april 1998) de keuze gemaakt een opvangbeleid te 
voeren ten aanzien van mensen zonder wettig verblijf. In art. 2, 4° en 2, 6° wordt gespecifieerd wat er 
dient te worden verstaan onder etnisch-culturele minderheden en doelgroepen, met name 
vreemdelingen die zich in België bevinden zonder wettig verblijfsstatuut en die wegens hun 
noodsituatie opvang en bijstand vragen. Art. 4, § 1, 3° van hetzelfde decreet voorziet voor hen een 
opvangbeleid dat ‘prioritair gevoerd wordt op de beleidsdomeinen welzijn, gezondheidszorg en 
onderwijs’. 
 
 
Reeds in het Strategisch Plan voor het Vlaamse beleid ten aanzien van etnisch-culturele 
minderheden van juli 1996 wordt er als derde spoor, naast een emancipatie- en onthaalbeleid, gewag 
gemaakt van een opvangbeleid voor ‘vreemdelingen die hier niet legaal verblijven’. In de 
omschrijving van de vierde strategische doelstelling wordt dit als volgt geconcretiseerd: “voorzien in 
een menswaardige opvang en begeleiding houdt in dat de Vlaamse overheid in complementariteit met 
het federale niveau, een sturende, stimulerende en verantwoordelijke rol opneemt om het 
onvervreemdbaar recht op onderdak, voeding, gezondheid en onderwijs te garanderen aan diegenen 
die hier zonder verblijfsstatuut verblijven.” 
 
In het kader van de werkzaamheden van de Werkgroep Opvangbeleid van de Interdepartementale 
Commissie Etnisch Culturele Minderheden (ICEM) werd in juni 2002 een interessante nota uitgewerkt 
onder de titel : Kerntaken voor het opvangbeleid voor mensen zonder wettig verblijf in Vlaanderen.  
 
We vermelden twee belangrijke passages uit de tekst die belangrijk kunnen zijn voor de verdere 
werking in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest rond de thematiek van noodhulp en voedselzekerheid. 
 
Vooreerst wordt verduidelijk wat de juridische basis is om een effectief opvangbeleid voor deze 
doelgroep te onwikkelen. Wij citeren uit de tekst : 
 
 
1. Niet alle mensen zonder wettig verblijf hebben nood aan een opvangbeleid.  Een aantal onder hen 

is immers in staat op eigen kracht te overleven en vraagt dan ook geen bijzondere aandacht van 
de Vlaamse overheid.  Anderen daarentegen lopen het risico in een onmenselijke situatie terecht 
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te komen.  Om te voorkomen dat de grondrechten van deze mensen geschaad worden, moet er 
een gericht beleid gevoerd worden1.   

2. De grondwet, het Europees Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de 
fundamentele vrijheden (EVRM), het Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie 
(HGEU), de VN-Conventie inzake de bescherming van de rechten van alle arbeidsmigranten en 
hun gezinsleden, het VN-Verdrag voor de Rechten van het Kind en - specifieke voor Vlaanderen - 
het minderhedendecreet, vormen het kader waarbinnen deze toenemende beleidsaandacht vorm 
krijgt.  Dit kader maakt dat mensen zonder wettig verblijfsstatuut onder het toepassingsgebied van 
een aantal grondrechten vallen en geeft de overheid de opdracht er over te waken dat deze 
grondrechten kunnen geëffectueerd worden.  

3. Artikel 23 van de gecoördineerde Grondwet van 17 februari 1994 stelt dat ieder het recht heeft 
een menswaardig leven te leiden.  Artikel 191 stelt bovendien dat iedere vreemdeling die zich op 
het grondgebied van België bevindt, de bescherming geniet verleend aan personen en goederen, 
behoudens de bij de wet gestelde uitzonderingen.  Hieruit volgt dat alle vreemdelingen die zich in 
België bevinden, ook zij die geen wettig verblijf hebben, in principe dezelfde rechten hebben als 
de Belgen tenzij de wetten zelf daarop een uitzondering voorzien.  Dit is een standpunt dat door 
het Arbitragehof bevestigd werd. 

4. Artikel 1 van het EVRM stelt dat de in het verdrag opgesomde grondrechten moeten verzekerd 
worden ten aanzien van eenieder die zich onder rechtsmacht van de (Belgische) staat bevindt.  
Legaal verblijf kan dus geen conditio sine qua non zijn om over grondrechten te kunnen 
beschikken, een stelling die herhaaldelijk bevestigd werd door de rechtspraak van het Europees 
Hof voor de Rechten van de Mens te Straatsburg.   

5. Artikel 1 van het Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie stelt zonder enige 
voorwaarde of beperking dat de menselijke waardigheid onschendbaar is en dat zij moet worden 
beschermd en geëerbiedigd.  De in het Handvest opgenomen grondrechten zijn niet enkel van 
toepassing op EU - onderdanen maar ze moeten door de Instellingen en de organen van de 
Europese Unie eveneens gewaarborgd worden ten aanzien van ‘eenieder’.  De enige 
uitzonderingen hierop zijn een heel beperkt aantal grondrechten die uitdrukkelijk voorbehouden 
werden aan EU– en/of niet-EU onderdanen die legaal verblijven in en reizen binnen de EU. 

6. De Internationale VN-Conventie van 18 december 1990 inzake de bescherming van de rechten 
van alle arbeidsmigranten en hun gezinsleden beoogt de bescherming van de mensenrechten van 
elkeen die als arbeidsmigrant kan worden beschouwd, ongeacht zijn of haar legale verblijfsstatus.  

7. Het VN-Verdrag inzake de Rechten van het Kind van 20 november 1989, in de Vlaamse 
Gemeenschap goedgekeurd bij decreet op 15 mei 1991, beoogt de rechten van kinderen te 
waarborgen en te promoten en dat voor alle kinderen zonder onderscheid.  Artikel 2, lid 1 van het 
Kinderrechtenverdrag stelt dat de in het verdrag opgesomde grondrechten zonder enige 
discriminatie moeten gewaarborgd worden ten aanzien van ieder kind dat zich onder de 
rechtsbevoegdheid van de (Belgische) staat bevindt.  

8. Het decreet inzake het Vlaamse beleid t.a.v. etnisch-culturele minderheden van 28 april 1998 
tenslotte stelt dat het Vlaams minderhedenbeleid een spoor opvangbeleid omvat dat gericht is op 
de opvang en oriëntering van die mensen zonder wettig verblijf die wegens hun noodsituatie 
opvang en bijstand vragen.  De notie ‘oriëntering’ geeft aan dat het begeleiden van mensen 
zonder wettig verblijf gekoppeld moet worden aan het uitwerken van een zinvol 
toekomstperspectief (regularisatie en integratie, overlevingsstrategie, terugkeer of migratie).  Het 
opvangbeleid is een inclusief beleid dat prioritair gevoerd wordt op de beleidsdomeinen welzijn, 
gezondheidszorg en onderwijs.  Bij dit alles staat respect voor de menselijke waardigheid en de 
fundamentele mensenrechten voorop.   

9. Niet alleen de zorg voor het effectueren van grondrechten van mensen zonder wettig 
verblijfsstatuut maar evenzeer de zorg voor het algemeen belang, verantwoorden de noodzaak 
van een opvangbeleid.  Het zoeken naar wegen en instrumenten om ook mensen zonder 
verblijfsstatus te bereiken, komt immers de stabiliteit en sociale cohesie van de samenleving en 
de veiligheid en gezondheid van de andere burgers ten goede.  

                                                      
1 Vermeld dient ook dat artikel 77 van de Belgische vreemdelingenwet bepaalt dat het helpen of 
bijstaan van een vreemdeling zonder wettig verblijf niet strafbaar is als deze hulp of bijstand vanuit 
voornamelijk humanitaire (of menslievende) overwegingen werd verleend. 
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Besluit 
 
10. Internationale mensenrechtelijke engagementen binden ook de Vlaamse overheid  

Elke natuurlijke persoon die zich feitelijk op het Belgisch grondgebied bevindt, en dus ook elke 
veemdeling zonder wettig verblijf, beschikt t.a.v. de Belgische staat over een aantal 
grondrechten, rechten en plichten. 

Maar …  

11. Het feit dat mensen zonder wettig verblijfsstatuut onder het toepassingsgebied van een aantal 
grondrechten vallen, wil echter niet zeggen dat deze grondrechten zonder meer afdwingbaar zijn.  
Bovendien is er geen eenduidige en duidelijke afbakening van de ondergrens van beleidsvrijheid 
die een staat op het vlak van sociaal-economische grondrechten bezit.  Dat sociale rechten een 
‘harde kern’ (een zogeheten minimum core) bezitten die de overheid moet effectueren, wordt 
algemeen aanvaard.  Bepaalde van deze rechten zijn ondertussen vertaald in engagementen 
vanwege de overheid en in concrete regelgeving (vb. dringende medische hulp, toegang tot 
onderwijs voor minderjarigen).  Op andere punten is dit (nog) niet het geval en is het minder 
duidelijk wat deze ‘minimum core’ kan inhouden.  Voorliggende nota kan beschouwd als een 
eerste aanzet om dit te verduidelijken. 

12. De internrechtelijke bevoegdheidsregeling maakt dat de Vlaamse overheid een beleid naar 
mensen zonder papieren kàn voeren.  
De bevoegdheidsverdeling tussen Vlaams en federaal niveau maakt dat de Vlaamse overheid een 
beleid naar mensen zonder papieren kàn voeren.  De bijzondere wetgever laat 
bevoegdheidsruimte aan de Vlaamse overheid voor het voeren van een sociaal beleid naar 
mensen zonder wettig verblijf.  Het minderhedendecreet omschrijft deze bevoegdheidsruimte voor 
wat de Vlaamse overheid betreft.  De federale overheid van haar kant heeft - binnen haar eigen 
bevoegdheden - eveneens aandacht voor het effectueren van welbepaalde sociale rechten van de 
doelgroep. 

13. Het Vlaamse opvangbeleid is complementair aan het federale migratie- en asielbeleid 
Het Vlaamse opvangbeleid is complementair aan het federale migratie- en asielbeleid en tast 
dus geenszins de belangen van de federale overheid ter zake aan. Via de inhoud die de 
Vlaamse overheid via het minderhedendecreet gegeven heeft aan het opvangbeleid, kan niet 
anders dan vastgesteld worden dat dit beleid complementair is aan dat van de federale 
overheid en geenszins een tegenwerking inhoudt. Het feit dat een adequaat opvangbeleid niet 
alleen de betrokkenen maar ook de samenleving zelf ten goede komt, versterkt deze 
complementariteit.   
De zorg voor het algemeen belang is immers een gedeelde zorg van alle bestuursniveaus.  Het 
voeren van een opvangbeleid schaadt dan ook geenszins het beginsel van de federale 
loyauteit, zijnde de plicht van de onderscheiden overheden om elkaars belangen niet te 
schaden.  In relatie tot het federale migratie- en asielbeleid laat het beginsel van de federale 
loyauteit in casu in hoofde van de Vlaamse overheid immers een zekere ruimte voor het nemen 
van een aantal sociale maatregelen naar mensen zonder wettig verblijf2. 

Maar …  

                                                      
2 De federale loyauteit wordt niet geschonden omwille van onderstaande redenen:  
- de toekenning van sociale rechten genereert op geen enkele manier een wettig verblijf of een 

situatie van juridische onverwijderbaarheid die het verwijderingsbeleid zouden onmogelijk maken;  
- het feit dat de Belgische staat een rechtsstaat is heeft voor gevolg dat de federale overheid haar 

verwijderingsbeleid beperkt ziet door gewaarborgde (sociale) grondrechten, wat weerspiegeld 
wordt in de structuur van de Grondwet;  

- het principe van de federale loyauteit annex het evenredigheidsbeginsel laten slechts een 
marginale toetsing toe wat inhoudt dat zij onderscheiden overheden enkel verbieden om 
maatregelen te treffen die een doelmatig beleid door de andere overheden buitenmate moeilijk 
maken, voor zover daartoe geen minimale redelijke gronden voorhanden zijn; 

- federale loyauteit impliceert niet dat het beleid van Gemeenschappen en Gewesten ondergeschikt 
zouden zijn aan het federale beleid; 

- federale loyauteit verplicht de Gemeenschappen en Geweten niet maatregelen te nemen die de 
uitvoering van het federale beleid verderzetten of vergemakkelijken.  Ter zake geldt immers het 
basisbeginsel van wederzijdse autonomie. 
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14. Een complementair Vlaams beleid gericht op het effectueren van grondrechten van mensen 
zonder wettig verblijfsstatuut zal effectiever zijn wanneer er gelijktijdig een realistisch 
migratiebeleid wordt gevoerd op het vlak van terugkeer, gekoppeld aan 
(ontwikkelings)samenwerking met de betrokken landen van herkomst, en op het vlak van het 
toekennen van verblijfsstatuten.  

15. Het voeren van een opvangbeleid is in hoofdzaak een kwestie van willen.  Wat wil de Vlaamse 
overheid doen om te verhinderen dat mensen zonder wettig verblijf in onmenselijke 
omstandigheden moeten leven en om te voorkomen dat het algemeen belang geschaad wordt ? 

Een Vlaamse overheid die verwacht dat lokale overheden in het kader van het Vlaams 
minderhedenbeleid inspanningen leveren om de grondrechten van mensen zonder wettig 
verblijf te effectueren, zal de lokale besturen hierbij hoe dan ook – inhoudelijk en /of financieel - 
moeten ondersteunen. 

 
Specifiek over de thematiek van de noodhulp vermeldt volgende passus wat de kerntaken zijn voor de 
overheid : 
 
Noodhulp3 
 
16. Volwaardige hulp is de eerste hulp waar mensen zonder wettig verblijf beroep moeten kunnen op 

doen.  Het verstrekken van noodhulp is alleen te verantwoorden wanneer er gelijktijdig een ruimer 
sociaal beleid wordt gevoerd om de basisrechten van diegenen die beroep moeten doen op deze 
noodhulp te garanderen.   

17. Het voorzien in voedselhulp en andere noodhulp is een taak van het particulier initiatief waarbij 
zowel professionele– als vrijwilligersorganisaties worden bedoeld4.  De categoriale sector heeft 
hierbij een ondersteunende opdracht.  De lokale overheid heeft de taak er voor te zorgen dat 
mensen zonder wettig verblijf effectief toegang hebben tot de materiële hulpverlening.  Zij moet er 
ook op toezien dat de materiële hulpverlening aan een aantal kwaliteitsvoorwaarden voldoet.  De 
lokale overheid kan beide taken maar opnemen voorzover er een goede samenwerking is met het 
particulier initiatief. 

18. Lokale overheden sturen mensen zonder wettig verblijf veelal door naar voedselbanken of andere 
noodhulporganisaties.  Het particulier initiatief staat in voor de organisatie, territoriale spreiding, … 
van de noodhulp.  Dit heeft voor gevolg dat deze vorm van noodhulp niet iedereen bereikt die daar 
nood aan heeft.  Dit geldt in het bijzonder voor mensen zonder wettig verblijf die vaak (omwille van 
de taal, het vreemdeling zijn, ….) extra weerstanden oproepen wanneer zij beroep doen op 
noodhulp.  Dit heeft ook voor gevolg dat er soms onredelijke eisen worden gesteld bij het 
toekennen van noodhulp. 

19. In steden met een grote concentratie mensen zonder wettig verblijf is het de taak van de lokale 
overheid – via de lokale integratiedienst - om te zorgen voor een goede organisatie en coördinatie 
van de noodhulp.  Dit veronderstelt het voorhanden zijn van een netwerk.   

Daar waar een dergelijke overlegtafel bestaat, kan de lokale overheid dit netwerk aanspreken 
om duidelijk te stellen dat mensen zonder wettig verblijf ook toegang moeten hebben tot de 
noodhulp.  Daar waar nog geen netwerk voorhanden is, kan de lokale overheid het plaatselijk 
particulier initiatief stimuleren om een overlegtafel te voorzien.   

20. Bovendien kan de lokale overheid het overlegplatform ‘materiële hulpverlening’ concreet 
ondersteunen door bijvoorbeeld:   

√ het ter beschikking stellen van een secretariaatsfunctie 
√ het ter beschikking stellen van infrastructuur  
√ het ter beschikking stellen van camionette en chauffeur (vb. via art. 60)  
√ het maken van afspraken met voedselbanken wanneer het overlegplatform hierin niet lukt 
√ het betrekken van de vrijwilligers in het lokaal vrijwilligersbeleid 
√ …. 

                                                      
3 Met noodhulp wordt hier de materiële noodhulp (voedsel, kleding, meubels, huisgerief, …) bedoeld.  
4 Het verlenen van noodhulp wordt dus niet beschouwd als een kerntaak van de lokale overheid.  Dit 
uitgangspunt belet individuele OCMW's niet om op eigen initiatief noodhulp te bieden aan mensen 
zonder wettig verblijf wanneer dit in de lokale context de best aangewezen oplossing blijkt te zijn.  
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21. Het is niet alleen belangrijk dat mensen zonder wettig verblijf die daar nood aan hebben effectief 
toegang hebben tot de voedselbedeling en andere noodhulp.  Het is ook belangrijk dat deze 
noodhulp niet losstaat van de sociaal-juridische begeleiding en het uitklaren van het 
toekomstperspectief van de betrokkene.  Het netwerk moet bijgevolg ook oog hebben voor het 
gericht doorverwijzen van mensen zonder wettig verblijf.   

Dit houdt in dat vrijwilligers moeten ondersteund (ook op het vlak van taalproblemen) en 
begeleid worden om mensen zonder wettig verblijf toe te laten tot de voedselbedeling en 
andere noodhulp en om deze noodhulp niet los te zien van de verdere begeleiding die de 
betrokkene nodig heeft    
Dit houdt ook in dat de reguliere hulpverlening, met name het algemeen welzijnswerk en de 
geestelijke gezondheidszorg, zich openstelt voor mensen zonder wettig verblijf.   

Bij dit alles hebben het algemeen welzijnswerk en de categoriale sector een ondersteunende 
opdracht.  

 
 
Ook het Decreet betreffende het Algemeen Welzijnswerk (19 december 1997) stelt dat het 
algemeen welzijnswerk de opdracht heeft om ‘bij te dragen tot een menswaardig bestaan van alle 
personen door er op toe te zien dat ze hun rechten, met inbegrip van de sociale rechten, kunnen 
uitoefenen’.  

 
 

Op het niveau van de Vlaamse Gemeenschap kan bijgevolg uit verschillende documenten, 
beleidsbrieven en –beslissingen afgeleid worden dat er een onderbouwde keuze werd gemaakt om 
een opvangbeleid verder vorm te geven. Voor wat het onderwerp betreft dat ons hier bezig houdt kan 
daarom gesteld worden dat er een beleidskader bestaat om te komen tot een effectieve structurele 
implementatie van de voedselzekerheid voor mensen zonder wettig verblijf door middel van de inzet 
van verschillende beleidsinstrumenten. 
 
 
2.2. Voedselzekerheid in menswaardigheid en met kwaliteit  
 
In de nota “Geen kruimels maar rechten” van het Netwerk Caritas Solidariteit (samenwerkingsverband 
van de kerkelijke solidariteitsacties in Vlaanderen en Brussel) wordt een programma gearticuleerd 
voor het bieden van menswaardige noodhulp.  
 
Deze nota stelt uitdrukkelijk dat het belangrijk is noodhulp te benaderen als een noodoplossing. Het is  
“een signaal van het gebrekkig functioneren van een samenleving en haar hulpverleningsproject. 
Alleen door de normering ervan en de integratie in een aanpak waarbij mensen hun lot zelf in handen 
nemen, blijft de hulpverlening niet steken bij het uitdelen van kruimels, maar wordt gewerkt aan 
rechten van onze medemensen.” 
 
Menswaardige noodhulp, aldus de nota: 
- Vertrekt vanuit de leefwereld van de hulpbehoevende. 
- Vertrekt vanuit respect. 
- Vertrekt vanuit het ‘denken aan de rechten van de mens’. 
- Is in principe tijdelijk.  
- Is in principe persoonsgericht. 
- Staat in overleg met het welzijnswerk, projecten van armoedebestrijding of gelijkaardige 

initiatieven. Wordt uitgebouwd in overleg met een bredere werking, waarbij betrokkenen naar 
elkaar kunnen doorverwijzen. 

- Schenkt veel aandacht aan het ontwikkelen van een visie die gedragen wordt door alle 
medewerkers (vrijwilligers en professionele krachten) en voorziet hiertoe een minimale vorming. 

- Veronderstelt een minimale doelgerichte registratie van de hulpvrager en garandeert tegelijk ook 
het respect voor de privacy, het recht op inzage en de plicht tot geheimhouding. 

- Garandeert de participatie van de vrager, geeft hem/haar de mogelijkheid zijn/haar behoeften aan 
te geven. Zoals bijvoorbeeld de samenstelling van voedselpakketten. 

- Doet een appèl op zijn/haar zelfredzaamheid, heeft aandacht voor het aanleren van 
vaardigheden. 

- Maakt gebruik van goederen die voor consumptie geschikt zijn. 
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- Geeft informatie en een zicht op alternatieven. 
- Overlegt met professionelen in geval gewerkt wordt aan individuele begeleiding. 
- Stimuleert het vormen van een sociaal netwerk. 
- Is aandachtig voor misbruik vanuit politieke of commerciële belangen. 
- Bevraagt de eigen werking, neemt verantwoordelijkheid t.o.v. de betrokken vrijwilligers 

(bijvoorbeeld groepsverzekering). 
- Streeft naar doorzichtigheid naar buiten toe, stelt duidelijk wat kan verwacht worden.  
- Vertaalt de ervaringen in de werking naar een aanklacht of appèl aan de overheid en andere 

actoren. 
 
Eén na één criteria waaraan elke werking zijn huidige praktijk kan toetsen. Stuk voor stuk elementen 
die toekomstige initiatieven kunnen helpen een kwaliteitsvol en menswaardig aanbod uit te bouwen. 
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II. De Voedselbank : ‘Voor de strijd tegen Honger’ (VBB) 
Glasgowstraat 16 – 1070 Anderlecht-Brussel-Brabant. 

 
1. Beschrijving 
 
Het concept van de Voedselbank, die de voedselinzameling en de voedselverdeling aan behoeftigen 
centralisereert, is aan het eind van de jaren 1960 ontstaan in de Verenigde Staten. Van daaruit heeft 
het initiatief zich verspreid naar Canada en Europa. Momenteel zijn er 132 banken in 8 Europese 
landen, waaronder ook in België. In ons land kwam de beweging op gang in 1986 onder impuls van de 
Sint-Vincentius à Paulo vereniging.  
Er zijn momenteel 9 Voedselbanken actief in België. Deze zijn vertegenwoordigd in de Belgische 
Federatie van Voedselbanken, die op zich weer lid is van de ‘Fédération Européenne des Banques 
Alimentaires’.  
De belangrijkste taken van de Voedselbanken zijn bevoorrading en distributie. De werking van de 
Voedselbank steunt op “schenking” en “verdeling”. (zie Bijlage 4) 
 
De Voedselbank is geen gesubsidieerde instelling. Ze werkt op basis van giften en op de inzet van 
vrijwilligers. De giften in de vorm van geld komen hoofdzakelijk van particulieren. Het voedsel wordt 
voornamelijk ter beschikking gesteld door de voedingsindustrie en door groothandels. Het voedsel 
komt van ongeveer 200 bedrijven. De bedrijven krijgen een attest van het geleverde voedsel, en 
kunnen de geleverde goederen fiscaal inbrengen als onkosten. De Voedselbank krijgt ook goederen 
afkomstig uit de voorraden van de Europese Unie, en verkrijgt voedsel door inzamelacties en 
door ophaling op veilingen.  
 
Het voedsel voor de negen Voedselbanken wordt bijeengebracht in een opslagplaats in Anderlecht. 
Een groot deel van het voedsel wordt door de Voedselbank bij de bedrijven afgehaald, dikwijls in 
West-Vlaanderen, omdat veel leveranciers daar gevestigd zijn. De Voedselbank heeft contacten met 
transportbedrijven en grote ketens die hun vrachtwagens gratis ter beschikking stellen. Een 
terugkomend probleem is echter het vinden van chauffeurs die gratis willen rijden. Het voedsel wordt 
in de opslagplaats in Anderlecht gecontroleerd, gesorteerd, in bepaalde gevallen verpakt en 
klaargemaakt voor verdeling over de negen Voedselbanken en de voedselbedelingen in Brabant. 
Dikwijls betreft het voedsel met een limietdatum, doorgaans betekent dit dat het voedsel nog een 
viertal dagen geschikt blijft voor consumptie. Dit voedsel moet onmiddellijk door de verenigingen 
gebruikt of verdeeld worden. Meestal zorgt dit voor distributieproblemen omdat niet alle verenigingen 
over een eigen bestelwagen beschikken of niet op het geschikte moment een bedeling hebben. (Voor 
de voedselbedelingen in Antwerpen werd dit probleem opgelost door het ter beschikking stellen van 
een bestelwagen met chauffeur door de Stad Antwerpen).  
 
 
De Voedselbanken delen zelf geen levensmiddelen uit, maar verdelen hun middelen tussen de 
humanitaire organisaties, verenigingen en caritatieve instellingen die een overeenkomst voor 
kosteloze bevoorrading met de Voedselbank hebben afgesloten. Deze verenigingen worden geacht 
te voldoen aan de doelstellingen van de Voedselbanken, namelijk het verstrekken van voedselhulp 
aan behoeftigen onder de vorm van warme maaltijden in sociale restaurants, broodmaaltijden in kleine 
onthaalruimten of voedselpakketten. In principe moet tenminste één sociaal assistent werkzaam zijn in 
of deel uitmaken van de vereniging. De facto is dit een papieren regel die gemakkelijk kan omzeild 
worden, gezien de Voedselbank niet over voldoende vrijwilligers beschikt om dit te controleren. 
In Brabant nemen een 90-tal verenigingen voedsel af van de Voedselbank. Zij bevinden zich bijna 
allemaal op het gebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De hulporganisaties kunnen via een 
keuzeformulier bepalen welke goederen ze bij voorkeur ontvangen om uit te delen. Zij halen het 
voedsel één maal per maand af in de opslagplaats. Zij geven in totaal ongeveer 14.000 
personen/gezinnen op die minstens éénmaal per maand een voedselpakket krijgen, en/of op 
regelmatige basis gebruikmaken van een sociaal restaurant, of wonen in een onthaalhuis en 
daar de maaltijden nemen. Voor België zou dit getal om en bij de 85.000 personen/gezinnen 
liggen.  
 
De verenigingen betalen aan de Voedselbank een (symbolisch) lidgeld van 1,25 euro per zes 
maanden, per persoon die geholpen wordt. Dit komt overeen met de door de Voedselbank 
gemaakte administratiekosten. Voor de verenigingen die geen of nauwelijks eigen inkomsten hebben 
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kan deze uitgave wel oplopen. Zo geeft één van de initiatieven 675 klanten op bij de Voedselbank en 
betaalt daarvoor per zes maanden circa 850 euro.  
 
 
2. Wat kan de Voedselbank leveren? 
 
De Voedselbank heeft ongeveer 200 leveranciers.  
 
EG-overschotten  
Van de EG krijgt de Voedselbank: melk, bloem, spaghetti, rijst en vleesconserven. De kwaliteit van 
deze goederen is erg goed. Het verdelen van de producten van de EG is echter sterk geregeld door 
de BIRB (Bureau d’Intervention et de Restitution Belge). De hoeveelheid EG-producten die een 
vereniging ontvangt wordt afhankelijk gemaakt van het percentage hulpvragers die een leefloon 
trekken. Sommige voedselbedelingen schrikken terug voor de administratie. Andere vrezen dat de 
controle-maatregelen in het nadeel van de mensen zonder papieren kunnen werken. Meerdere 
verenigingen nemen geen EG producten meer af of ontvangen er geen meer omdat ze te weinig 
leefloontrekkers kunnen opgeven.  
 
Basisproducten:  
Groenten en fruit: Drie maal per week haalt de Voedselbank verse groenten en fruit op de veiling in 
Sint–Katelijne-Waver en Sint-Truiden. De hoeveelheid kan erg verschillen. Er zijn slechts twintig 
verenigingen in Brabant die verse groenten en fruit afnemen. Niet alle voedselbedelingen beschikken 
immers over een bestelwagen en over geschikte opslagplaats om verse goederen te bewaren en te 
verdelen.  
 
Brood: De Voedselbank koopt aan lage prijs brood op bij drie industriële bakkers. Het wordt in de 
Voedselbank gesneden en verpakt en wordt aan 0,50 euro doorverkocht aan de organisaties. 
 
Vlees: Er is nauwelijks vers vlees beschikbaar. Er zijn enkel de vleesconserven van de EG. 
 
Diepvriesproducten: zoals groenten, frieten, ijsroom,…worden enkel door  organisaties afgenomen 
die over koelinstallaties beschikken. 
 
De voorraad basisproducten wordt aangevuld door de jaarlijkse actie van de Delhaize-keten. Eénmaal 
per jaar kunnen particulieren in de Delhaize-vestigingen uit een voorkeurlijst van de Voedselbank 
droge voeding schenken. Voor het goede verloop van deze actie zijn 7000 vrijwilligers nodig. In 2001 
bracht die actie 650.000 kg droge voeding op. De goederen worden eerst verzameld in de grote 
opslagruimte van Delhaize en vandaar naar Anderlecht gebracht. Daar worden alle goederen 
gesorteerd, gecontroleerd en verdeeld over de negen Voedselbanken. Er wordt getracht deze 
goederen, die eenmaal per jaar binnenkomen, over de twaalf maanden te verdelen. Dit blijkt, voor 
zover we konden vaststellen via de bezoeken aan de voedselbedelingen, niet goed te lukken. Van bij 
ons eerste bezoek in april tot het einde van de bezoeken in oktober, werd telkens gemeld dat de 
Voedselbank ‘op dat ogenblik’ weinig goederen in voorraad had.  
 
Andere producten: De Voedselbank beschikt, afhankelijk van de leveringen van de bedrijven, ook 
over voorraden koffie (58 ton koffie via de Douwe Egberts actie), sojaproducten (met een interessante 
vervaldatum), zuivelproducten (meestal kleine verpakkingen yoghurt en kaas die snel verbruikt 
moeten worden), soepen in pakjes, conserven, mayonaise, ontbijtgranen… 
 
 
3. Organisatorische knelpunten bij de Voedselbank 
 
De werking van de Voedselbank kent een aantal knelpunten die te maken hebben met de aard van de 
organisatie en de doelstellingen zelf. 
 
- Het werken met vrijwilligers 
De Voedselbank werkt uitsluitend met vrijwilligers. Zij krijgen hun vervoerskosten terugbetaald en 
kunnen zelf een voedselpakket meenemen naar gelang de geleverde diensten en de samenstelling 
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van hun gezin. Toch blijft het zo dat het werken met vrijwilligers een grotere onzekerheid in de werking 
inhoudt. Het is moeilijk om de continuïteit in de werking te verzekeren.  
 
- De bevoorrading 
De Voedselbank stelt zich tot doel de voedselverspilling tegen te gaan en minstbedeelden 
voedselhulp te geven. Deze twee doelstellingen lijken verzoenbaar, en dit is ook voor een deel zo. De 
facto wordt echter voedsel uitgedeeld dat ‘over’ blijft en van de tafel valt van de ‘gewone’ betalende 
consument. Met uitzondering van de producten die geleverd worden uit de voorraden van de EG en 
uit de actie in de Delhaize-winkels is de bevoorrading volledig afhankelijk van de overschotten van 
bedrijven of winkelketens. Dit maakt dat het aanbod weinig gedifferentieerd is en niet toelaat 
volwaardige maaltijden te bereiden. Het merendeel van de hulporganisaties duidt het beperkte aanbod 
en de kwaliteit van de goederen aan als een knelpunt. Een meer actieve politiek voor het verwerven 
van betere producten en een ruimer assortiment lijkt aangewezen. 
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III. Voedselhulp in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de plaats 
van mensen zonder wettig verblijf 

 
Na de kennismaking met één van de voedselbronnen voor ons Gewest gaan we op verkenning bij de 
verschillende initiatieven die dit en ander voedsel verdelen of bereiden voor zij die er behoefte aan 
hebben.  
 
A. De sociale restaurants en de maaltijdbedelingen 
 
1. Inleiding 
 
Via de enquête en de interviews zijn gegevens verzameld over 11 initiatieven die op min of meer 
gestructureerde manier voorzien in maaltijden aan minderbedeelden in het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest.  
 
Tien van de elf initiatieven geven ook maaltijden aan mensen zonder wettig verblijf.  Behalve bij 
de Missionarissen van de Liefdadigheid moet voor de maaltijden betaald worden.  De controle op de 
gebruikers van de sociale restaurants is gericht op het garanderen van orde en het vermijden van 
geweld, en niet op het identificeren of uitsluiten van mensen zonder wettig verblijf.  
 
Er dient opgemerkt te worden dat de in dit onderzoek besproken initiatieven niet de enigen zijn die in 
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest maaltijden verstrekken aan minderbedeelden en aan mensen 
zonder wettig verblijf. Bij de adressen die voor het onderzoek aangeschreven werden kunnen zich nog 
sociale restaurants bevinden. Verder zijn er ook de sociale restaurants van de OCMW’s. Deze zijn 
echter niet toegankelijk voor mensen zonder wettig verblijf. Ook de maaltijden die worden aangeboden 
in de Dienstencentra blijven buiten dit onderzoek. Tenslotte worden ook de veelsoortigeplaatsen, 
sociale diensten, kerken, gemeenschappen, parochies en kloosters, waar behoeftigen etensbonnen 
kunnen afhalen of geld krijgen om in een sociaal restaurant te kunnen eten hier niet behandeld. 
  
 
2. Organisatievorm en juridisch statuut 
 
Negen van de elf initiatieven zijn verenigingen zonder winstgevend doel. Poverello beantwoordde de 
vraag naar organisatievorm en juridisch statuut niet, en ook in hun brochure vonden we hierover geen 
informatie. De Missionarissen van de Liefdadigheid gaven eveneens geen antwoord. Zes initiatieven 
zeggen geen deel uit te maken van een grotere organisiatie of een groter geheel. Het is toch 
belangrijk te zien bij welke grotere gehelen een organisatie aanleunt. De maatschappelijke visie van 
een initiatief is namelijk dikwijls revelerend voor de manier waarop het wordt uitgebouwd. Dit is o.a. zo 
voor de initiatieven die verbonden zijn aan de Sint Vincentius à Paulo beweging, maar bij voorbeeld 
ook voor Bij Ons-Chez Nous,  een sociaal restaurant dat opgestart is vanuit de Christelijke 
Vakbeweging. 
 
3. Het personeel en de financiële middelen 
 
De enquête leert hoeveel personeelsleden een organisatie telt. Dat is onrechtstreeks een aanduiding 
van de financiële mogelijkheden. Het opgegeven aantal personeelsleden slaat echter op de volledige 
werking van de organisatie en niet enkel op het sociale restaurant. De hulporganisaties geven slechts 
één cijfer voor maaltijdbedeling en voedselbedelingen samen. Bij bevraging blijkt meestal dat het 
personeel dat in het restaurant werkt op één of andere manier ingeschreven is op een ander deel van 
de werking. Een hoog aantal betaalde personeelsleden wijst enerzijds op het bestaan van structurele 
financiële middelen, maar anderzijds ook op de inbedding van het sociale restaurant in een bredere 
werking. 
 
organisatie voltijds deeltijds vrijwilligers Sam.werking MZWV 
La rencontre 21 1 13 ja weinig 
Entr. et cult. 19 -  5 ja 5 à10 % 
A. Froidure 4 2 10 ja geen 
Nativitas 1 1 20 neen 30 % 
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Snijboontje 3 - 20 ja Geen antwoord 
Bij ons 3 - 4 Ja 10 à 15 % 
Poverello - - 80 - Geen antwoord 
Quo Vadis - - 20 neen 30 % 
Miss.Liefd. zusters - - Ja Geen antwoord 
Ste Alice - - 5 Ja 30 % 
Dar el Ward - - 30 neen hoog 
 
 
Zes restaurants werken met betaald personeel. 
De Missionarissen van de Liefdadigheid werken zelf in het restaurant. 
De hulp aan mensen zonder wettig verblijf lijkt een belangrijkere plaats in te nemen bij de initiatieven 
die uitsluitend of hoofdzakelijk met vrijwilligers werken.  
 
 
4. De samenwerkingsverbanden 
 
Op de vraag: “Werkt u samen met andere organisaties die noodhulp bedelen om bijvoorbeeld 
‘shopping’ tegen te gaan?”  (“Collaborez-vous avec d’autres organisations qui offrent l’aide urgente 
pour, par exemple, combattre le “shopping””), geven de organisaties enkel samenwerkingsverbanden 
op die hun helpen om zicht  te krijgen op problemen van de gebruikers van de sociale restaurants. De 
vraag wordt zeven maal positief beantwoord. Ze wordt negatief beantwoord door Nativitas, Rafaël-
Quo Vadis en Dar el Ward. Poverello beantwoordt de vraag niet. Uit de bezoeken blijkt dat de 
samenwerkingsverbanden voor alle bezochte initiatieven in de praktijk breder zijn dan aangegeven via 
de enquête.  
- Source – La rencontre, antwoordt in de enquête: “Oui, travail relais et réseaux”. Source is lid van de 
federatie voor onthaaltehuizen. De verantwoordelijke heeft veel contacten met andere sociale 
restaurants. 
-  Entraide et Culture, is lid van de APEF (Association pour la promotion de l’Entreprenariat Féminin), 
van de CEF (Conseil de l’Education et de la Formation). Antwoord:: “Oui, par échange d’expériences, 
de personnel, de moyens,…”  
- Centre de service social Abbé Froidure, is een deelorganisatie van ‘Les Petits Riens’. Zij 
antwoorden: “Oui, Nous entretenons de nombreux contacts avec des organismes tels que Caritas, la 
Porte Verte, Centre social Protestant, Convivial,…” 
- Snijboontje werkt samen met het OCMW, Caritas Molenbeek en andere sociale diensten in Sint-
Jans Molenbeek. Deze diensten sturen mensen door en droegen in 2001 de kosten van 56 % van de 
maaltijden die Snijboontje serveerde of uitdeelde.  
- Bij Ons-Chez Nous antwoordt: “Ja, vooral doorverwijzing naar organisaties die noodhulpbedeling 
als voornaamste opdracht hebben”. Uit het gesprek blijkt dat zij deel uitmaken van de regio-
vergadering onthaaltehuizen, van BOT voor op de wijk gerichte cliëntenbespreking. Zij hebben  
clientenbesprekingen met de Straathoekwerkers i.v.m. drugverslaafden.  Zij werken samen met 
Opération Boule de Neige, met de Brusselse bond recht op wonen e.a. 
- Raphaël-Quo Vadis doet beroep op andere sociale diensten om een beeld te krijgen van zijn 
gebruikers.  
-  Entraide Ste Alice werkt nauw samen met St Vincentius à Paulo. 
- De Missionarissen van de Liefdadigheid heeft contacten met en stuurt mensen door naar l’Olivier, 
Sint Vincentius à Paulo, Ariane, Poverello en andere sociale restaurants, Les Petits Riens, La 
Fontaine, het OCMW, Artsen zonder grenzen en Sint-Pietersziekenhuis voor medische zorgen, 
Caritas Internationaal voor vrijwillige terugkeer… 
 
5. De concrete werking van de sociale restaurants 
 
Hierna volgen de beschikbare gegevens over het aantal verstrekte maaltijden, de prijs voor de 
gebruiker, het al dan niet geregistreerd worden van de gebruikers, de aanwezigheid van een sociaal 
assistent, de ‘brede’ zorgaandacht en het al dan niet werken met de Voedselbank.  
 
De organisatie Dar el Ward is een zelforganisatie. De manier van werken is zeer specifiek en zal 
daarom verder onder de hoofding ‘initiatieven van migrantengemeenschappen’ behandeld worden. 
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organisatie Maaltijd./ 

dag 
prijs Registratie Soc.ass. Voedselb. Andere 

Leveranc. 
La rencontre 45 à 50 3 euro neen ja ja ja 
Entr. et culture - - - ja ja ja 
Abbé Froidure 60 0,20 euro ja ja ja ja 
Nativitas 35 à 50 2 euro neen ja ja ja 
Snijboon 30 2,5 euro neen ja neen ja 
Bij ons 35 1 euro neen ja ja ja 
Poverello ? tot 300  laag neen neen neen ja 
Quo Vadis 100 2 euro neen zitdag ja ja 
Mission.van 
Liefdadig. 

160 gratis neen zuster ja La 
providence 

 
- Source-La Rencontre 
Source richt zich tot thuislozen, en biedt opvang, huisvesting en begeleiding. 
De ruimte waarin het sociaal restaurant gevestigd is, is sober maar aangenaam. De keuken is in het 
restaurant, dicht bij de ingang, en geeft een gevoel van levendigheid en familiale gezelligheid. 
Iedereen die betaalt kan van het sociaal restaurant gebruikmaken. Doorverwijzing is niet noodzakelijk. 
De bezoekers van het restaurant worden niet geregistreerd. Indien ze dit wensen is een sociaal 
assistent ter beschikking. De prijzen zijn niet erg laag, wat een drempel inbouwt, volgens de 
verantwoordelijke vooral voor mensen zonder wettig verblijf. Alcoholgebruik is niet toegestaan. 
Gebruikers komen vooral uit de buurt en uit het opvanghuis zelf. Mensen die vuil binnenkomen 
worden eerst naar de douche gestuurd, indien mogelijk krijgen ze verse kleren of worden de kleren 
gewassen. 
Het OCMW, vooral dat van Anderlecht, en Télé-Service sturen mensen door met bonnen van ofwel 
2.35 of 3 euro.  
Er wordt sterk op de kwaliteit van het voedsel gelet. Bijna alles wordt ter plaatse bereid. Eén maal  per 
maand wordt voedsel gehaald bij de Voedselbank. Meestal is dit: rijst, gepelde tomaten in blik, olie, 
confituur, spaghetti, macaroni, platte kaas … Vroeger was er ook vlees, nu niet meer. De 
verantwoordelijke van het restaurant klaagt zowel over de kwantiteit als over de kwaliteit van de 
goederen van de Voedselbank. Naast de goederen van de Voedselbank zoekt zij overal de 
goedkoopste leveranciers, ze vraagt offertes en maakt afspraken.  
 
-Entraide et Culture 
De organisatie verstrekt ontbijt en broodmaaltijden. Het aantal is niet bekend. Doorverwijzing is niet 
noodzakelijk. Er wordt een eigen sociaal onderzoek ingesteld. Bij Entraide et Culture legden wij geen 
bezoek af omdat zij een laag percentage mensen zonder wettig verblijf opgeven. 
 
-Centre de service social Abbé Froidure 
De organisatie biedt hulp aan elke persoon die dringende hulp, sociale of materiële steun, 
voedselhulp….behoeft. Ze verzorgt ook sociaal-culturele animatie voor de kinderen van de families die 
geholpen worden. 
Het Centre Abbé Froidure stelt in de enquête ongeveer 30 % aanvragen te hebben van mensen 
zonder wettig verblijf. Bij navraag blijkt dat het hier vooral om asielzoekers gaat en dat zij de facto niet 
werken met mensen zonder wettig verblijf wegens de precariteit van hun verblijfsstatuut. In het 
restaurant worden 60 maaltijden geserveerd aan 0,20 euro. Er komen mensen die opgevolgd worden 
door het centrum. Er komen heel weinig niet-europese vreemdelingen. Waarschijnlijk door het ‘régime 
alimentaire’. Er komen veel alleenstaande mannen. Hoewel de prijs uitzonderlijk laag is kent het 
restaurant toch weinig succes. De accommodatie kon niet bekeken worden omdat het restaurant 
gesloten was op het moment van het bezoek. 
 
-Nativitas  
De organisatie biedt onthaal en hulp aan ‘personnes démunies’ en ‘défavorisées’. 
De café-restaurantruimte maakt een aangename indruk. De keuken is achter in de ruimte, er heerst 
een aangename bedrijvigheid. Er hangt een grote foto van Moeder Theresa.  
’s Ochtends komen er vooral mensen ontbijten die vooraf bij “Les petites soeurs des pauvres” een 
pakje boterhammen afhalen. ’s Middags komen er meestal tussen de 35 en 45 mensen eten. De 
capaciteit is maximum 50 maaltijden. Een dagschotel kost 2 euro voor soep, hoofdschotel met vlees of 
vis, groenten en aardappelen of rijst of deegwaren, dessert en koffie. Voor het eten moet betaald 
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worden. Er kan een afspraak gemaakt worden met een sociale dienst die de maaltijd betaalt. Voor een 
maaltijd is geen doorverwijzing noodzakelijk. De mensen die gebruik maken van het restaurant 
worden niet geregistreerd. Een sociaal assistente is altijd aanwezig. 
Het voedsel komt van de Voedselbank, van giften van particulieren en eigen aankopen. Groenten en 
vlees moeten altijd bijgekocht worden. Vlees weegt het zwaarst op het budget. Men weet nooit wat de 
Voedselbank zal leveren. Eerst wordt alles uitgesorteerd wat bruikbaar is voor het restaurant. De rest 
wordt in voedselpakketten verdeeld. 
 
-Snijboontje 
De organisatie werkt vooral met daklozen, kansarmen, vluchtelingen, mensen zonder wettig verblijf. 
Ze werkt vooral met mensen die in de buurt wonen. Ze verzorgt een sociaal restaurant en ook 
voedselbedelingen.  
De restaurantruimte is klein maar gezellig. Het Snijboontje serveert ongeveer 30 maaltijden per dag. 
De prijs is 2,5 euro als de gebruiker zelf betaalt, 2,75 euro als een sociale dienst betaalt (extra 
administratiekosten). Daarvoor krijgt men soep,  hoofdschotel, dessert, koffie en water. Per persoon 
kan één glas wijn of bier gedronken worden. Deze wordt afzonderlijk betaald. Er wordt overwogen 
dagelijks meer dan één keuze van hoofdschotel aan te bieden. Het publiek bestaat vooral uit senioren 
uit  Molenbeek. De grote meerderheid zijn Belgen. Er komen enkele vreemdelingen. De mensen die 
gebruik maken van het restaurant worden niet geregistreerd. Het betreft hoofdzakelijk vaste klanten. 
Sociaal assistenten zijn aanwezig.  
Het eten van het restaurant komt niet van de Voedselbank, maar van aankopen en van giften van 
winkels uit de buurt. 
 
-Bij Ons-Chez Nous 
Bij Ons is een ‘nuldelijn’-dienst die openstaat voor iedereen. Bij Ons werkt vooral met daklozen, 
kansarmen en illegalen en beoogt sociale reïntegratie. Hiertoe zijn er contacten met diensten, 
uitbetalingsinstellingen, onthaalhuizen, eigenaars, waarmee bemiddeld wordt.   
Bij Ons beschikt over een kleine smalle ruimte. De drempel is laag, er hoeft niet geconsumeerd te 
worden. Honden zijn toegelaten. Het publiek is zeer gevarieerd: jonge Europese krakers, 
gehandicapten, chronische daklozen, mensen met lage vervangingsinkomens of zonder inkomen, 
mensen zonder wettig verblijf, … 
De regels, die soepel worden toegepast, zijn : geen geweld, geen alcohol, geen druggebruik. De 
sanctie is  uitsluiting. 
Een maaltijd kost 1 euro voor aardappelen, vlees of vis en groenten. Er worden ongeveer 35 
maaltijden per dag geserveerd. Het voedsel komt van de Voedselbank, particuliere giften en eigen 
inzamelacties. 
De maaltijdverstrekking wordt beschouwd als een middel om de mensen een ontmoetingsplaats te 
bieden en sociaal te helpen. Er is een sociale permanentie. Hulp wordt enkel op vraag geboden, op 
het tempo van de mensen. Dit blijkt meestal veel tijd te vragen. Er wordt geprobeerd mensen door te 
verwijzen maar meestal is dit moeilijk. Mensen worden geassisteerd bij doorverwijzing.  
 
-Poverello 
Poverello richt zich tot daklozen, kansarmen en tot alle mensen in nood. Poverello is gehuisvest in een 
voormalig Kapucijnenklooster. Het restaurant biedt ontbijt, warme maaltijden en soep. Poverello 
serveert ongeveer 150 maaltijden per dag aan 1 euro. Soep, koffie,… kosten 0,20 euro. Poverello is 
niet aangesloten bij de Voedselbank. Zij beschikken over een eigen netwerk van leveranciers: 
bakkers, traiteurs, bedrijven. Dikwijls hebben ze een overschot aan voedsel en verdelen dat zelf 
verder onder de andere sociale restaurants in Brussel. Iedereen kan gebruik maken van de diensten 
van Poverello. Er is geen registratie van de mensen die langskomen. Er is een minimale controle 
ingebouwd bij de ingang wegens misbruik door drugdealers. 
 
-Sint Rafaël-Quo Vadis 
De organisatie richt zich tot eenzamen en kansarmen. Ze wil zowel materiële als spirituele bijstand 
bieden. Het restaurant serveert een honderdtal maaltijden per dag aan 2 euro. Er kan een glas bier of 
wijn gedronken worden. Water staat gratis ter beschikking. De maaltijden kunnen ook afgehaald 
worden, wat zelden gebeurt.  
“Le restaurant est ouvert à tous. Il y a quelques profiteurs qui ne devraient pas être là, mais c’est 
vraiment une minorité. Je pense qu’un bon tiers des gens ici ne pourraient pas payer un euro de plus 
pour manger. Les autres personnes viennent parfois pour briser leur solitude ou pour nous supporter. 
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Par charité beaucoup de gens paient plus pour aider notre association..” (Paul Moens in La Dernière 
Heure van 18 oktober 2002).  
Voor de mensen die het restaurant bezoeken is er geen registratie. De verantwoordelijke heeft een 
zitdag waarop iedereen advies kan vragen.  
Het voedsel komt van de Voedselbank, van plaatselijke winkels, particuliere giften, eigen aankopen, 
inzamelacties in de Sint-Goedele en de Sint-Niklaas kerk en “van Gods voorzienigheid”. 
 
-De Missionarissen van de Liefdadigheid. 
De missionarissen richten zich “tot iedereen, daklozen, kansarmen, vluchtelingen, sans-papiers…”. 
Het doel is “améliorer le monde”. 
De zusters en de medewerksters geven ongeveer 160 mensen per dag een gratis maaltijd. De ruimte 
waar de mensen eten krijgen is helder en schoon. Moeder Theresa is sterk aanwezig. Er hangen 
foto’s en uitspraken van haar aan de muren. Indien gewenst kunnen de mensen een onderhoud 
vragen met een zuster. Alcohol wordt niet geserveerd. Gezinnen met kinderen kunnen maaltijden 
afhalen, het mengen van kinderen met het publiek van daklozen wordt niet wenselijk geacht. Het 
aantal mensen dat ‘op straat’ leeft wordt op 50% geschat. Het aantal mensen zonder wettig verblijf 
kan niet opgegeven worden. De zusters maken geen onderscheid. “Ce sont des êtres humains”. Wij 
willen “allez plus loin que la loi, au-delà de la loi.” Iedereen die langskomt wordt verondersteld een 
goede reden te hebben, en krijgt een maaltijd.  
Voor de maaltijd is er een klein gebed. Dit stelt nooit problemen, het wordt door iedereen 
gerespecteerd.  
Het voedsel komt van de Voedselbank, van Poverello en andere sociale restaurants en  van 
particuliere giften. Ook hier wordt  “La providence de Dieu” vermeld.  
 
-Entraide Ste Alice 
Over deze service van Entraide Ste Alice beschikken we niet over specifieke gegevens. Wij 
behandelen dit initiatief bij de voedselbedelingen.  
 
 
6. Interpretatie en conclusies 
 
De acht initiatieven waarvan we het aantal maaltijden kennen, serveren samen ongeveer 785 
maaltijden per dag. We herhalen dat het hier niet alle initiatieven betreft die maaltijden aanbieden 
aan minderbedeelden of behoeftigen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.  
 
Bij Ons-Chez Nous, Snijboontje, Abbé Froidure, Source, de vier organisaties die het sterkst zijn 
ingebed in een ruimere sociale werking, serveren samen ongeveer 185 maaltijden. Vier organisaties 
met een sterk caritatief karakter, met name Nativitas, Poverello, Sint Rafaël-Quo Vadis en De 
Missionarissen van de Liefdadigheid, die, op Nativitas na, waar 1,5 betaalde kracht werkt, volledig 
functioneren op de inzet van religieuzen en vrijwilligers, serveren samen 450 maaltijden per dag.  
 
De aantallen zeggen niet enkel iets over de capaciteit van de keuken en de beschikbare ruimte. Die is 
in sommige gevallen echt beperkt  zoals bij Snijboontje en Bij Ons-Chez Nous. Ze zeggen ook iets 
over de doelstellingen van de organisatie. De organisaties richten zich allemaal tot thuislozen en 
kansarmen in de ruime zin van het woord. De doelgroep en de doelstelling verschillen echter 
naargelang de organisatie de klemtoon legt op een bredere dienstverlening of meer aan liefdadigheid 
wil doen. De organisaties die fungeren als sociale dienst werken functioneler en zakelijker. Zij richten 
zich op het zoeken van oplossingen voor welbepaalde problemen. Hoewel de meer caritatieve 
organisaties niet uitdrukkelijk het ‘voeden van hongerigen’ als doelstelling opgeven, blijken zij zich 
toch voornamelijk daarop te richten. De materiële honger wordt wel gezien als een deel van een 
grotere vraag naar liefde en erkenning. Het ‘helpen’ beoogt de behoeftige dan ook een adempauze te 
geven, een ogenblik van ‘mens-zijn’ in plaats van ‘een probleem-zijn’ in de ogen van de ander en van 
zichzelf. 
 
Het voedsel dat door de Voedselbank ter beschikking wordt gesteld volstaat niet voor het functioneren 
van de sociale restaurants. De organisaties halen meestal één maal per maand de goederen af bij de 
Voedselbank. Ze hebben ruimte nodig om de goederen te stapelen. In de meeste gevallen gaat het 
om meel, brood, melk, sausen, margarine, koffie, koeken, zuurkool, soms zijn er verse groenten. De 
organisaties die over een eigen bestelwagen beschikken kunnen verse producten ophalen. Alle 
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sociale restaurants moeten daarnaast actief zoeken naar giften van lokale winkels en particulieren. Ze 
doen eigen aankopen en inzamelacties.  
 
Enkel De Missionarissen van de Liefdadigheid geven gratis maaltijden. De andere organisaties vragen 
alle een kleine tegemoetkoming in de kosten. Behalve het restaurant van Abbé Froidure dat 
werkingsmiddelen krijgt van Les Petits Riens, moeten alle sociale restaurants zelfbedruipend zijn, 
personeelskosten en huisvesting niet inbegrepen. De kwaliteit van de maaltijden hangt bij beide 
categorieën af van de inzet en de creativiteit van de verantwoordelijken. 
 
De maaltijdbedeling differentieert niet naargelang de cultuur en afkomst van de bezoeker. Ook de 
keuze tussen verschillende maaltijden, wat het sociaal restaurant meer op een ‘gewoon’ restaurant 
zou laten lijken,  is onbestaande. Toch is het evident dat eetgewoontes zeer cultureel gebonden zijn. 
Alcohol, wordt bijna nergens geschonken. Druggebruik wordt soms uitdrukkelijk verboden, maar blijkt 
regelmatig, net als alcohol, een oorzaak van conflict. 
 
 
B. De voedselbedelingen 
 
1. Inleiding 
 
De voedselbedelingen die we hier zullen beschrijven zijn aangesloten bij de Voedselbank. We 
brengen in dit hoofdstuk de gegevens uit de enquête samen met de informatie die verzameld werd via 
de interviews en de bezoeken aan de organisaties.  
 
De organisaties die we hier bespreken delen voedsel uit in de vorm van voedselpakketten. We 
bespreken hier ook de sociale restaurants en de sociale diensten die voedselpakketten uitdelen 
(kolom 1).  
Kolom 2 geeft het aantal of het percentage mensen zonder wettig verblijf,  en het aantal 
voedselpakketten of het aantal families dat geholpen wordt.  
Kolom 3 geeft aan of er een band is met een kerk of een andere overkoepelende organisatie. 
Kolom 4 geeft aan of de voedselbedeling deel uitmaakt van een organisatie met een bredere werking  
Kolom 5 geeft het juridisch statuut aan. 
 
 
Naam organisatie Aantal MZWV Band met … D/G Org 
Leger des Heils/Hulp aan 
gezinnen 

50 aanvragen per maand 
0% MZWV 
doorverwijzing
  
1000 families  

Het leger des Heils ja vzw 

Centre de service social 
Abbé Froidure 

30 % aanvragen  
0% MZWV 
doorverwijzing 

Stichter: Abbé Froidure ja vzw 

Espace Social Télé-Service 0% MZWV 
doorverwijzing 

Stichter: Pater  
Gielen 

ja vzw 

Communauté Chrétienne 
de Ganshoren 

O% MZWV Protestantse kerk ja vzw 

Télé Ste Anne 0%/doorverwijzing onbekend nee Feit. 
Entraide Ste Alix liever niet parochie Nee vzw 
Parochie St Rochus Weinig 

doorverwijzing 
parochie Nee vzw 

Serv.d’entraide paroisse du 
Sacré-coeur 

Uitzonderlijk 
doorverwijzing 

parochie Nee - 

Centre d’entraide de Jette
  

uitzonderlijk onbekend Nee vzw 

Fondation Espoir d’Afrique-
FEDA 

2% CAM/CAF Ja vzw 

Benelux Afro Center 2% 
doorverwijzing 

FAID Ja vzw 
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Service Social de 
Cureghem 

3,5% CAW Brabantia 
Christelijk geïnspireerd 

Ja vzw 

Entraide et Culture 5 à 10% APEF/CEF Ja vzw 
Entraide Saint Augustin 5 à 10% parochie Ja - 
Don Bosco geen percentage 

doorverwijzing 
parochie Ja vzw 

Aide/écoute/entraide 
Précieux Sang 

geen percentage parochie Ja vzw 

Paroisse Ste Cécile
  

geen percentage parochie Ja vzw 

Amis Sans Frontières geen percentage 
200 pakketten per maand 

humanistisch Nee vzw 

Snijboontje
  

geen percentage 
600 pakketten per maand 

CAW Brabantia 
Christelijk geïnspireerd 

Ja vzw 

Centre d’entraide Saint 
Julien 

geen percentage  
stopt 

parochie Nee vzw 

Service Social Notre Dame 
du Sacré Coeur 

20% van 
145 families per maand 

parochie Nee - 

Protestants sociaal 
centrum 

20% Protestantse kerk Nee vzw 

Centre d’entraide de 
Laeken 

25% van  
80 families per week 

Sint Vincentius à Paulo  Nee vzw 

Frasodi 25% van 400 
personen/gezinnen per 
week 

Minderbroeders 
Konventuelen 

Ja 
Nee 

vzw 

Entraide Ste Alice 30% van  
80 gezinnen per maand 

Parochie 
Sint Vincentius à Paulo 

Nee Feit. 

Nativitas 30% 
van 50 
Gezinnen 
Per week 

Onbekend 
Foto Moeder  
Theresa 

Nee vzw 

Sint Rafaël 30% van  
280 pakketten per week 

Kath. Kerk  Ja vzw 

Un toit un coeur 30% van  
50 pakketten per maand 

onbekend Nee vzw 

Entraide Saint Gilles 200 pakketten per maand ass. Parochiale  
werken 

Ja vzw 

 
 
2. Organisatievorm en juridisch statuut 
 
Vierentwintig van de negenentwintig organisaties zijn verenigingen zonder winstgevend doel (vzw).  
Acht organisaties noemen zichzelf een kerk of parochiale dienst, zes organisaties noemen zich 
‘entraide’ en drie ‘entraide verbonden met een kerk of parochie’. De ‘Entraides’ zijn het vrouwelijke luik 
van de Sint Vincentius à Paulo beweging. Hulp aan gezinnen is verbonden met het Leger des Heils. 
Twee organisaties noemen zich buurthuis of onthaalhuis.  Feda en Benelux Afro Centre noemen 
zichzelf respectievelijk een Service d’aide à l’intégration en Centre d’accueil-guidance et 
accompagnement pour l’insertion socio-professionnelle. Zes organisaties noemen zichzelf sociale 
dienst: Protestants sociaal centrum, Centre de service social Abbé Froidure, Espace Social Télé-
Service, Entraide Saint Gilles, Service Social de Cureghem en Un toit un coeur (private sociale 
dienst). Snijboontje noemt zichzelf  een sociaal restaurant-voedselbedeling. 
 
Vijftien organisaties verklaren deel uit te maken van een groter geheel. Het soort verhouding of de 
aard van de samenwerking wordt niet verder geëxpliciteerd. Dertien organisaties zijn zelfstandige 
initiatieven. De bezoeken wezen echter uit dat de meeste organisaties de facto autonoom werken, en 
slechts losse contacten onderhouden met elkaar en met de grotere organisaties waartoe ze in principe 
behoren. Opvallend is wel dat de meeste organisaties banden hebben met de katholieke of 
protestantse kerk, of met het christelijke geloof. Het is vanzelfsprekend moeilijk de aard van die band 
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te bepalen. Die toont zich op een materieel niveau in het feit dat de organisaties dikwijls huisvesting 
vinden in een pand van de betreffende kerk of parochie en geen huur of een lage huur betalen. 
 
 
3. Financiën, personeel en doelgroep  
 
We bekijken hier de samenstelling van het personeel om een indicatie te krijgen van de (financiële) 
‘schaal’ waarop de organisatie opereert. Het tewerkstellen van betaald personeel wijst erop dat de 
organisatie op een structurele manier over financiële middelen kan beschikken. Het opgegeven 
personeel slaat wel op de volledige werking van de diensten en niet enkel op de voedselbedelingen. 
(Vt: voltijds betaalde werknemer, Dt deeltijds betaalde werknemer en Vrijw. voor vrijwilliger). 
De tabel geeft tegelijk de antwoorden op vraag 14: “Is noodhulp de voornaamste opdracht (VO) van 
uw organisatie?” (“L’offre d’aide urgente est-elle la mission la plus importante de votre organisation?”). 
(J voor Ja, N voor neen en GA voor geen antwoord). De antwoorden geven een indicatie van de 
plaats van de voedselbedeling in de volledige werking van de organisaties. Indien mogelijk geven we 
het aantal voedselpakketten of het aantal families dat geholpen wordt aan, evenals de frequentie van 
de bedelingen. De organisaties die zichzelf definiëren als ‘sociale diensten’ en ’sociale restaurants’ 
staan in italic. Van deze organisaties is het onmiddellijk duidelijk dat ze meer doen dan het maken en 
uitdelen van voedselpakketten.  
 
 
Naam organisatie Vt. Dlt. Vrijw. V

O 
doelgroep Pakk. Freq. 

Leger des Heils/Hulp aan 
gezinnen 

1 4 - J Iedereen 
legaal 

1000 fam. 3x 
week 

Centre de service social Abbé 
Froidure 

4 2 10 N Démunis 
(Niet MZWV) 

40 per 
soc.ass. 

Soc. 
ass. 

Espace Social Télé-Service 15 30 231 N Personnes en 
difficultés 
(Niet MZWV) 

- Soc. 
Ass. 

Communauté Chrétienne de 
Ganshoren 

0 1 5 N Démunis de la 
Comune 

- 1x 
maand 

Télé Ste Anne 0 0 5 N Personnes 
Démunies 

- 1x 
maand 

Entraide Ste Alix 0 0 12 J Démunies 
Réfugiés 

- 1x 
maand 

Parochie St Rochus 0 0 16 J Iedere 
hulpbehoev. 

- 1x 
maand 

Serv.d’entraide paroisse du 
Sacré-coeur 

0 0 4 J Ouvert à tous - Week of  
maand 

Centre d’entraide de Jette
  

25 2 30 N Démunis de la 
commune 

- 1x 
week 

Fondation Espoir d’Afrique-
FEDA 

3 3 4 J Démunis 
Réfugiés 
Sans papiers 

- 2x 
week 

Benelux Afro Center 0 0 10 N Demandeurs 
d’asile 
Réfugiés 

- 2x 
maand 

Service Social de Cureghem 2 1 13 N Démunis de la 
commune 

- 1x 
week 

Entraide et Culture 19 0 5 N Agés 
Démunis 
Réfugiés 
surendettés 

- Week 

Entraide Saint Augustin 0 0 10 N Minimexés 
Agés Isolés 
Réfugiés 

- 2-maand 

Don Bosco 0 1,5 10 J Démunis 
Sans papiers 

- 1x 
maand 
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Aide/écoute/entraide Précieux 
Sang 

0 0 4 G
A 

Démunis 
Réfugiés 

- Week 
Maand 

Paroisse Ste Cécile
  

0 0 4 N Démunis 
 

- 2x 
maand 

Amis Sans Frontières 0 0 12 J Démunis 
Réfugiés 
CPAS 

200 1x 
week 

Snijboontje
  

3 0 15 à 
20 

J Daklozen 
Kansarmen 
Vluchtel. 

600 1x 
maand 

Centre d’entraide Saint Julien 0 0 1 N Tous - - 
Service Social Notre Dame du 
Sacré Coeur 

0 0 12 N Démunis 
Réfugiés 
CPAS 
Sans-papiers 

145 fam 2x 
week 

Protestants sociaal centrum 13 4 50 N Dem.d’asile 
Réfugiés 
Surendettés 
(ex)détenus 

- Soc. 
ass. 

Centre d’entraide de Laeken 0 0 15 J Démunis 
Réfugiés 
Sans- papiers 

320 2x 
week 

Frasodi - - - N Kansarmen 1600 1x 
week 

Entraide Ste Alice 0 0 5 J Démunis 
Sans-abri 
Sans-papiers 

80 1x 
maand 

Nativitas 1 1 20 J Démunis 
 

200 2x 
week 

Sint Rafaël 0 0 20 J Kansarmen 
Eenzamen 

1120 1x 
week 

Un toit un coeur 2 0 10 N Démunis 
Sans-abri 

50 2-maand 

Entraide Saint Gilles 4 1 10 G
A 

Tous 200 Soc. 
ass. 

 
 
Vijf hulporganisaties die met betaald personeel werken:  

 
-Het Leger des Heils/Hulp aan Gezinnen helpt ca. 1000 gezinnen. Zij richten zich hoofdzakelijk op 
het klaarmaken en uitdelen van voedselpakketten. Daarnaast bieden ze advies en kunnen ze 
doorverwijzen naar gespecialiseerde diensten. Mensen zonder wettig verblijf die zich aandienen 
worden geregistreerd in een afzonderlijke map. Deze groep krijgt éénmalig een voedselpakket en 
wordt vervolgens doorverwezen naar L’Olivier (Sint Vincentius à Paulo). 
De doelstelling van Het Leger is “Aider les familles”. 
 
-Centre d’entraide de Jette noemt zichzelf een ‘centre d’entraide, maison de quartier’. De organisatie 
stelt dat noodhulp niet de hoofdbezigheid is. Ze wil minderbedeelden en minderbegunstigden van de 
gemeente helpen, en werken aan hun opname in de gemeenschap. Uit de enquête blijkt dat het 
centrum een sociale permanentie heeft en ook bemiddelt en tussenkomt bij de gemeente. De sociale 
werking is breed: het centrum organiseert Franse lessen, het richt een praatgroep in, een 
huiswerkgroep, creatieve ateliers voor kinderen. De voedselbedeling is dus slechts één van de 
diensten die zij aanbieden. Sinds de regularisatiecampagne zien zij slechts uitzonderlijk mensen 
zonder wettig verblijf. Deze groep kan op dezelfde manier van de diensten gebruikmaken als anderen.  
 
-Fondation Espoir d’Afrique is in hoofdzaak een dienst voor permanente vorming “gericht op het 
bevorderen van tolerantie” door het organiseren van socio-culturele activiteiten, taalcursussen e.d.  De 
dienst organiseert twee maal per week een voedselbedeling. Daarnaast helpt ze ook bij het vinden 
van het geld voor de huurwaarborg, kleding, meubels en huisvesting. Zij ziet slechts 2% mensen 
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zonder wettig verblijf. (“Non. En effet, il s’en présente trop peu, les personnes sans papier préférant 
vivre dans l’anonymat.” Eugène-Clément Nahimana). 
 
-Entraide et Culture is met 19 voltijdse personeelsleden en 5 vrijwilligers één van de grote 
organisaties. Op basis van de personeelssamenstelling kan men Entraide et Culture indelen bij de 
‘sociale diensten’. Noodhulp is niet de voornaamste doelstelling. Dagelijks geven zij ontbijt en 
verdelen ze  fruit, groenten en yoghurt, en wekelijks voedselpakketten van ongeveer 20 artikelen. De 
dienst schat het aantal mensen zonder wettig verblijf binnen hun populatie op 5% à 10%. Ze worden 
in de mate van het mogelijke geholpen zoals de anderen.  
 
-Voor Don Bosco is noodhulp de voornaamste opdracht. De organisatie houdt maandelijks een 
voedselbedeling. Mensen zonder wettig verblijf worden geholpen. Cijfers worden niet gegeven. Voor 
een bredere begeleiding worden deze mensen, evenals  de andere ‘cliënten’, doorgestuurd naar de 
diensten van Télé-Service.  
 
Het werken met vrijwilligers 

 
Vijftien organisaties werken louter met vrijwilligers. Hulp aan Gezinnen is de enige dienst die geen 
vrijwilligers tewerkstelt. Het aantal vrijwilligers varieert van 1 in een kleine organisatie als Entraide St 
Julien, die zich sinds kort toelegt op advies en geen voedselbedeling meer verzorgt, tot 20 bij Sint-
Rafaël. Sint-Rafaël heeft wel 4 à 5 vrijwilligers per dag nodig om het restaurant te laten functioneren 
en heeft wekelijks een voedselbedeling waarvoor 3 à 4 vrijwilligers nodig zijn.  
 
Inzake vrijwilligers is het onmogelijk een vergelijking te maken wat betreft de aard en de omvang van 
hun engagement, de leeftijd en de achtergrond, of de capaciteiten en de efficiëntie van deze mensen.  
 
De zes organisaties die uitdrukkelijk de noodhulp als hun belangrijkste opdracht zien werken 
respectievelijk met 12, 16, 4, 12, 15 en 5 vrijwilligers. Zeven van de organisaties beschouwen 
noodhulp als een bijkomende dienst. Zij werken met 5, 10, 10, 4, 1, 12 vrijwilligers. Frasodi werkt met 
paters en lekenbroeders en -zusters. De organisaties die voornamelijk aan noodhulp doen werken ook 
het meest met vrijwilligers. 
 
De inhoud en de plaats van de noodhulp  

 
Uit het opgegeven aantal uitgedeelde voedselpakketten kan weinig afgeleid worden. De hoeveelheid 
verdeeld voedsel vertelt ook niets over het belang van de noodhulp binnen de werking van de 
organisatie. 
  
Amis sans Frontières ziet noodhulp als zijn hoofdopdracht, en deelt met 12 vrijwilligers 200 pakketten 
per maand uit, maar houdt naast de voedselhulp nog een ‘vestiaire’ met tweedehandskleding open en 
een verdeling van huisraad of ‘brocante’. Service Social Notre Dame du Sacré Coeur deelt met 12 
vrijwilligers 145 voedselpakketten uit, zij hebben eveneens een ‘vestiaire’. Toch zeggen zij de 
noodhulp niet als hun hoofdopdracht te beschouwen. Een en ander kan te maken hebben met de 
interpretatie van het begrip ‘noodhulp’. Hoewel de betreffende enquête-vraag toch een uitsplitsing 
maakt van het soort noodhulp volgens voeding, kleding, meubelen, huisraad, huisvesting, douches, 
opbergkluizen, persoonlijke kasten met slot, andere…. Dat het de organisatie vooreerst niet om 
noodhulp te doen is kan wijzen op een ‘brede’ visie van hulpverlening waarbinnen de organisatie haar 
noodhulp plaatst. De noodhulp is dan niet intentioneel gericht op het materieel helpen op zichzelf, 
maar bijvoorbeeld op het, via de hulp, duidelijk maken dat de behoeftige een medemens is en deel 
uitmaakt van de gemeenschap.  
 
De doelstelling van de organisaties 
 
Het is opvallend dat het merendeel van de organisaties het ‘hulp bieden’ – onder de een of andere 
vorm – als de hoofddoelstelling van hun organisatie beschouwen. In de antwoorden wordt ‘hulp 
bieden’ 38 maal als  doelstelling opgegeven, tegenover 25 andere doelstellingen. Voedselhulp wordt 
slechts 5 maal als doelstelling opgegeven, hoewel ze allemaal voedsel bedelen. Slechts één 
organisatie noemt kledinghulp bij de doelstellingen, hoewel 22 van de organisaties een vorm van 
vestiaire of tweedehandskledingwinkel hebben, waar mensen gratis of tegen een kleine vergoeding 
kleding kunnen vinden. Hetzelfde geldt voor het ter beschikking stellen van meubels. Geen enkele 
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organisatie vermeldt het als een doelstelling, terwijl toch 10 organisaties meubels verzamelen en 
aanbieden. Binnen de materiële hulp identificeren de organisaties zich het duidelijkst met de 
voedselhulp. Maar zelfs dan blijkt ook voedselhulp geen sterke identificatie.  
 
Er worden ook andere hoofddoelstellingen naast ‘hulp’ vermeld, die de hulp in een breder kader 
plaatsen: opvang/accueil, guidance, accompagnement, (ré)insertion, socio-culturele animatie en 
educatie, levende kerk, een betere wereld, solidariteit, ziekenbezoek, bejaardenbezoek en 
luisterbereidheid. Het gaat hier telkens om doelstellingen die het ‘helpen’ minder materieel 
interpreteren.   
 
Mensen zonder wettig verblijf als doelgroep 
 
Slechts zes voedselbedelingen vermelden expliciet mensen zonder wettig verblijf als een deel van hun 
doelgroep. Drie organisaties hebben intern beslist dat zij niet met mensen zonder wettig verblijf 
wensen te werken,  en verwijzen deze groep systematisch door. Het gaat om: Hulp aan 
Gezinnen/Leger des Heils (omdat de hulpvraag sowieso te groot is), het Centre de service Social 
Abbé Froidure dat mensen gestructureerd en op lange termijn wil helpen, en Espace Social Télé-
Service omdat deze de problematiek van de mensen zonder wettig verblijf te specifiek vindt.  
 
In de andere organisaties blijkt er geen vast verband tussen de bepaling van de opdracht, al dan niet 
bijzonder gericht op noodhulp, en de aanwezigheid van mensen zonder wettig verblijf. In elk type 
organisatie kan men geen, weinig of een hoog percentage (tussen 20 en 30%) mensen zonder wettig 
verblijf aantreffen. 
 
 
4. De professionaliteit van de diensten 
 
Over de professionaliteit van de organisaties kunnen we een beeld krijgen door het samennemen van 
de vragen 16 (registratie van de gebruikers), 17 (samenwerkingsverbanden), 20  (voorwaarden om 
geholpen te worden) en 21 (noodzakelijkheid van een doorverwijzing). Elk van de items peilt immers 
naar de zin voor systematiek en administratie, naar de grote beschikbaarheid en opgebouwde kennis, 
of de vertrouwdheid met de sociale sector. Hierbij dient wel opgemerkt te worden dat de graad van 
professionaliteit geen aanduiding is voor de efficiëntie of  de kwaliteit van de hulp of de gepastheid 
van de doorverwijzing. Het brood van de bakker wordt niet noodzakelijk beter wanneer hij zijn klanten 
op een computer registreert… 
 

registratie Naam organisatie 

J N GA 
Samen 
werking 

Voor 
waarden 

Noodz.verw. 
bij 
binnenkomen 

Leger des Heils/Hulp aan 
gezinnen 

x   Ja 
L’olivier 

Legaal zijn neen 

Centre de service social Abbé 
Froidure 

x   ja Legaal zijn ja 

Espace Social Télé-Service x   Ja 
weinig 

Sociale dienst neen 

Communauté Chrétienne de 
Ganshoren 

x   neen Gemeente neen 

Télé Ste Anne   x GA Legaal zijn 
Gemeente 
Inkomen 

neen 

Entraide Ste Alix x   ja Parochie Ja, meestal 
Parochie St Rochus  x  neen Woonplaats 

Gekendheid 
ja 

Serv.d’entraide paroisse du 
Sacré-cœur 

x   GA Dossier Ja 
Entr.cult. 

Centre d’entraide de Jette
  

x   Inform.cont. Gemeente neen 

Fondation Espoir d’Afrique-
FEDA 

x   ja ja neen 

24 



 

Benelux Afro Center x   neen Geen neen 
Service Social de Cureghem x   neen Gemeente neen 
Entraide et Culture x   ja Behoefte neen 
Entraide Saint Augustin x   ja Gemeente neen 
Don Bosco  x  ja Parochie neen 
Aide/écoute/entraide Précieux 
Sang 

x   neen Behoefte neen 

Paroisse Ste Cécile
  

x   neen Geen neen 

Amis Sans Frontières x   GA Gemeente neen 
Snijboontje
  

x   neen gemeente neen 

Centre d’entraide Saint Julien x   ja GA GA 
Service Social Notre Dame du 
Sacré Coeur 

x   ja Gemeente 
Parochie 

neen 

Protestants sociaal centrum x   neen Behoefte neen 
Centre d’entraide de Laeken x   neen Gemeente ja 
Frasodi  x  ja Geen neen 
Entraide Ste Alice x   ja Behoefte neen 
Nativitas x   GA Buurt/soc.as ja 
Sint Rafaël x   neen Woonplaats neen 
Un toit un coeur x   neen Ja 

Max. 50 
ja 

Entraide Saint Gilles x   neen Gemeente neen 
 
  
 
Vraag 16: “Worden de mensen die een beroep doen op noodhulpbedeling bij uw organisatie op een of 
andere manier geregistreerd?”  (“Les personnes faisant appel à votre organisation sont-elles 
enregistrées d’une manière ou d’une autre?”) 
24 organisaties registreren, en 21 daarvan maken een volledig dossier op (Entraide Ste-Alix legt ook 
een bezoek af; soms wordt informatie gewonnen bij andere sociale diensten). Slechts 3 organisaties 
registreren niet (Geen antwoord: 1). In tegenstelling tot de sociale restaurants, die hun ‘klanten’ zelden 
of nooit registreren, blijken de organisaties die voedsel bedelen meestal wèl informatie te verzamelen 
 
Vraag 17: “Werkt u samen met andere organisaties die noodhulp bedelen om bijvoorbeeld ‘shopping’ 
tegen te gaan?” (“Collaborez-vous avec d’autres organisations qui offrent l’aide urgente pour, par 
exemple, combattre le “shopping”?”)  
12 organisaties antwoorden ontkennend, terwijl ze toch deel uitmaken van verschillende 
overkoepelende werkingen, en in hun buurt met verschillende organisaties samenwerken om de 
leefkwaliteit van de wijk te verhogen. Blijkbaar heeft het voorbeeld van ‘combattre le shopping’ 
verwarrend gewerkt en tot het ‘neen’ geleid. (Ja: 13; Geen antwoord: 4) 
 
Vraag 20: “Kan iedereen een beroep doen op de bedeling van voedselhulp? Indien neen, welke 
voorwaarden worden er gesteld aan het bekomen van de voedselhulp? (bijvoorbeeld: 
verblijfsvergunning, woonplaats, gekendheid bij uw organisatie,…) (“Tout le monde peut-il faire appel 
à la distribution d’aide alimentaire? Si oui, quelle sont les conditions auxquelles on doit répondre pour 
obtenir l’aide alimentaire? (par exemple: permis de séjour, domicile, être connu dans votre 
organisation,…)”) 
7 organisaties aanvaarden iedereen, de anderen stellen voorwaarden: 15 willen werken voor de 
behoeftigen van de gemeente of de parochie; 6 stellen formele voorwaarden, zoals het beschikken 
over een oranje-kaart, of onderzoek van een sociaal assistent. (Geen antwoord: 1) 
Hieruit blijkt dat de meeste organisaties min of meer een ‘territorium’ afbakenen en voor de buurt waar 
ze gevestigd zijn willen werken. Dit is een vaststelling die bevestigd wordt door de bezoeken. Zoals 
verderop zal blijken is het aanbod dat de organisaties kunnen doen steeds beperkt, en worden de 
mensen die de voedselbedelingen uitvoeren geconfronteerd met een moeilijk beheersbare vraag. De 
‘vraag’ wordt beperkt door zich te richten (en te beperken) tot de inwoners van de buurt, de parochie 
of de gemeente. Deze politiek wordt echter dikwijls doorkruist door doorverwijzingen van OCMW’s en 
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andere sociale diensten, die mensen met een adres aan de andere kant van Brussel naar de 
voedselbedelingen sturen.  
 
Vraag 21: “Is een doorverwijzing van een andere organisatie vereist vooraleer men een beroep kan 
doen op de voedselhulp? (bijvoorbeeld van de sociale dienst van een OCMW?) “ (“Un renvoi par une 
autre organisation est-il exigé avant de pouvoir faire appel à l’aide alimentaire? (par exemple d’un 
service social d’un CPAS?”) 
6 organisaties verwachten een doorverwijzing (OCMW; sociaal assistent…) 
21 organisaties antwoorden ontkennend: de meeste organisaties vragen dus geen doorverwijzing. Uit 
de enquête en uit de bezoeken blijkt, zoals hoger aangegeven, dat de meeste organisaties wel zelf 
een werkvorm ontwikkelen die een minimale controle van de gegevens over de gebruikers mogelijk 
maakt. In 24 organisaties worden immers de gegevens geregistreerd en in 21 daarvan wordt een 
volledig dossier opgemaakt. 
Hoewel in de meeste gevallen een doorverwijzing niet vereist is, gebeurt het toch vaak dat mensen 
binnenkomen via een doorverwijzing. 
 
De antwoorden op de vier vragen en het ‘scoren’ op de criteria van registratie, samenwerking, ‘intake’-
voorwaarden en doorverwijzing, geven een beeld van de ‘professionaliteit’ van de organisaties. Een 
‘tekort’ aan professionaliteit wijst echter niet onmiddellijk op een slecht of onvoldoende functioneren 
van de hulpverlening. De ‘administratieve’ en enigszins afstandelijke aanpak kan contra-productief 
werken in organisaties die zeer dicht willen staan bij kansarmen en minderbedeelden en hun nood 
willen lenigen. Het vragen van een ‘toegangsticket’ verstrekt door een andere organisatie lijkt tegen de 
eigen doelstellingen in te gaan. Belangrijker is wel dat deze ‘nuldelijn-hulp’ haar werkterrein goed kan 
afbakenen en over een goede sociale kaart beschikt om mensen gepast door te verwijzen naar 
gespecialiseerde diensten die hen sociale zekerheid kunnen verschaffen. Wat bijzonder frappeert is 
dat officiële, gesubsidieerde diensten ‘top-down’ naar deze caritatieve instellingen verwijzen en zo hun 
eigen verantwoordelijkheid ontwijken. Als officiële instanties naar deze organisaties verwijzen en deze 
caritatieve instellingen dus een deel van de verantwoordelijkheden en de arbeid van officiële 
instellingen overnemen, moeten daar ruimte en werkingsmiddelen voor vrijgemaakt worden. Een 
aanzet in die richting is de manier van werken van Snijboontje waar het OCMW betaalt voor de 
gerichte aankoop van voedingsmiddelen voor door het OCMW gevolgde gezinnen. 
 
* Drie cases 
Bekijken we de werking van drie organisaties die de gegevens van de gebruikers niet registreren:  
Parochie Sint Rochus, Don Bosco en Frasodi. Deze drie organisaties bevinden zich in Brussel 1000. 
Enkel bij Frasodi werd een bezoek afgelegd. 
 
1) Parochie Sint Rochus ziet zelf noodhulp als zijn belangrijkste opdracht. De 16 vrijwilligers werken 
met thuislozen, kansarmen en vluchtelingen. Zij zien “weinig” mensen zonder wettig verblijf, en 
verwijzen deze groep door naar specifieke organisaties voor nachtverblijf, advocaten enz. Wat de 
parochie biedt is nuldelijns-hulp, meer dan gespecialiseerde of professionele hulp. Bij Sint Rochus 
worden de mensen die geholpen worden niet geregistreerd. Er worden ook geen 
samenwerkingsverbanden opgegeven. Er wordt wel doorverwezen, zonder vermelding van 
organisaties. Toch blijkt de toegang tot de hulp niet zonder meer ‘open’. De woonplaats en de 
bekendheid van de organisatie met de persoon zijn bepalend. Dit blijkt een beperking waar de eigen 
populatie om vraagt (‘op vraag ook van de vluchtelingen’). Hoewel de hulpvrager niet geregistreerd 
wordt, is een doorverwijzing wel vereist, ‘meestal langs OCMW om of andere organisatie’: de 
hulpvrager wordt dus ‘vooraf gecontroleerd’.  
Parochie Sint Rochus heeft maandelijks één voedselbedeling en het voedsel komt uitsluitend van de 
Voedselbank. Hoewel de Parochie noodhulp als haar hoofdopdracht opgeeft, kunnen we aannemen 
dat het geven van  strikt ‘materiële noodhulp’ toch niet de hoofdopdracht van de organisatie en van de 
16 vrijwilligers is. 
 
2) Don Bosco ziet noodhulp als zijn belangrijkste opdracht. Er werken drie deeltijdse betaalde 
personeelsleden en tien vrijwilligers. De doelgroep is ‘personnes démunies et sans papiers’. De hulp 
bestaat uit voeding (één voedselbedeling per maand, met voedsel van de Voedselbank en particuliere 
giften), kleding en doorverwijzing naar de diensten van Télé-Service, waarmee de organisatie 
samenwerkt. Dit is ook het geval voor de ‘sans papiers’ waarvan het percentage of het aantal niet 
opgegeven wordt. Télé-Service zelf meldt niet met ‘sans papiers’ te werken. De kans is reëel dat het 
begrip ‘sans papiers’ bij Don Bosco zeer ruim wordt geïnterpreteerd, en alle vreemdelingen omvat die 
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nog geen definitief verblijfsstatuut in België verworven hebben. De gebruikers worden bij Don Bosco 
niet geregistreerd. De mensen die geholpen worden moeten in de parochie wonen. Een 
doorverwijzing van een andere organisatie of sociaal assistent is niet noodzakelijk.  
Het beeld dat we van Don Bosco via de enquête krijgen scoort niet hoog qua professionaliteit. Op 
basis van het samenwerkingsverband met de diensten van Télé-Service  kunnen we veronderstellen 
dat het een nulde-lijnsdienst betreft die dicht bij de doelgroep opereert.  
We noteren ook hier dat het bedelen van voedsel één maal per maand, het leveren van ‘materiële 
noodhulp’ zeker niet de hoofdbezigheid van de organisatie is.  
 
3) Frasodi (Franciscaanse Sociale Diensten.) 
Pater D. M. ziet noodhulp niet als de voornaamste opdracht van zijn organisatie. Zijn doelstelling is het 
realiseren van “sociale projecten in verband met kansarmen. Onder andere door het uitvoeren van 
sociale werken in de Fransciscaanse geest, door onder meer voeding en onderdak te verschaffen. Het 
uitdragen van de Fransciscaanse ideeën en het voorzien in de nodige materiële omkadering voor het 
samenbrengen van kansarmen”.  
De noodhulp bij Frasodi bestaat volgens de enquête uit ‘voeding, kleding, meubelen, huisraad en het 
bieden van huisvesting aan andere sociale organisaties’. De gegevens van de gebruikers worden niet 
geregistreerd omwille van de ‘privacy’. Pater D. M. meldt een aanwezigheid van 25% mensen zonder 
wettig verblijf op een groep van 350 à 400 personen per week. De gegevens worden echter niet 
geregistreerd, wat de aantallen onbetrouwbaar maakt. Volgens de enquête komen mensen terecht bij 
Frasodi doordat ze ‘onrechtstreeks doorverwezen’ worden door de OCMW’s, en bij Frasodi 
terechtkomen juist omwille van de lage drempel.  
Er is samenwerking met andere organisaties om ‘voedseloverschotten te verdelen’ en ‘informeel over 
de gang van zaken’.  
Er is ‘wekelijks op dinsdag voor de grote groep een voedselbedeling. Uitzonderlijk in geval van nood 
op andere dagen’. Het voedsel komt van de Voedselbank, plaatselijke winkels, particuliere giften, 
eigen aankoop, eigen inzamelacties, brood van de armen, en van scholen. Iedereen kan van de 
voedselbedeling gebruik maken, met uitzondering van ‘onruststokers’. Een doorverwijzing is niet 
vereist. Frasodi heeft met zijn 350 à 400 personen per week, samen met Sint-Rafaël, het hoogste 
aantal gebruikers m.a.w. de grootste voedselbedeling van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Uit de 
enquête en uit onderstaand bezoeksverslag blijkt echter dat ze misschien ook de minst 
georganiseerde van de voedselbedelingen is. 
 

De voedselbedeling bij Frasodi op dinsdag 25 juni 2002. 
Op de voedselbedeling komen zo’n 350 à 400 personen, vrouwen, kinderen en mannen. De 
vrouwen, kinderen en zieke of kreupele - ‘gehandicapte’ is in deze context een vreemd woord - 
mannen mogen eerst binnen. Er staat iemand, meestal een pater, aan de deur die moet proberen 
controleren of mensen niet meermaals binnenkomen. Er wordt een ticket gegeven ter controle. In 
de lange gang naar de kerk staan eerst de broden, dan de yoghurt, dan een tafel met de andere 
beschikbare etenswaren om uit te delen. Achter die tafel staan de dozen met voorraad. Aan de 
poort van de parking staat een camionette met verse confituuraardbeien die pater D. M. net heeft 
gehaald bij de Voedselbank. Bij elke stand is er een vrijwilliger of een pater. 
Er blijken die dag weinig vrijwilligers aanwezig en ik word onmiddellijk ingeschakeld. Ik kom met 
een vrijwilligster achter de tafel met ‘alles’.  
De deuren gaan open. Behalve het brood en de yoghurt (kartonnen met vier kleine potjes 
yoghurt), verdelen wij aan de ‘alles’-tafel, kleine, weinig aantrekkelijke, plastieken doosjes met 
zalmsla, krabsla,…, een paar grote dozen met iets dat aan vol au vent doet denken, een paar 
grote flessen met currysaus, en vooral onverpakte mattentaartjes, twee per persoon, en 
onverpakte, halfontdooide ‘diepvries’mattentaarten die nog gebakken moeten worden. De 
gebakken mattentaarten krijgt Pater D. M. enkel als hij een veelvoud diepgevroren mattentaarten 
neemt. Vroeger kon hij die laten bakken bij een bakker in de buurt maar die wil dit niet langer 
doen. Deze diepvriesmattentaarten zijn volkomen nutteloos en onbruikbaar. Maar, net als hij, 
moeten de mensen ze meenemen. Pater D. M. heeft dadelijk door dat ik niet veel van zijn 
diepvriestaarten zal uitdelen en neemt het verdelen daarvan zelf voor zijn rekening. Hij is ze aan 
het eind van de bedeling  ook allemaal kwijt.  
Vrouwen met een baby op de arm krijgen een klein doosje (20 cl) gepasteuriseerde melk, er zijn 
ongeveer twintig doosjes. Verder is er geen melk. Er zijn nog een klein aantal suikerwafels, glazen 
bokaaltjes met olijvenpasta, een platte doos met kleine doosjes confituur, melkzakjes en 
suikerzakjes voor de horeca, miniporties met een tiental zoute koekjes en andere kleinigheden. 
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De zakken of tassen moeten de mensen zelf meebrengen om de etenswaren in op te bergen. 
Alles gaat onverpakt samen in de zak. Ik vraag me af hoe het er uit ziet als ze ‘thuis’ komen. 
Op ‘het eerste zicht’ zijn er veel Oost-Europeanen, en ‘op zicht’ een behoorlijk aantal Rom-
zigeuners van alle leeftijden. Er zijn vrij veel kinderen, het is de laatste week voor de 
schoolvakantie, maar ik vraag me af of dit verschil maakt.. De Oost-Europeanen hebben volgens 
pater D. M. een 400-tal anderen, vooral Centraal-Afrikanen en Latino’s verdreven. Ze zijn 
behoorlijk ‘assertief’. De meesten slagen erin meermaals terug te komen. Ze worden gestraft door 
pater D. M. die een grote voorraad diepvriesmattentaarten in hun zak propt.  
Deze ‘onverbloemde’, ‘onverpakte’ voedselbedeling is zeer verhelderend. De mensen komen 
voor, alles bijeen: een brood, een bakje kleine aardbeien, twee mattentaartjes en vier kleine potjes 
yoghurt. Daarvoor staan ze uren in de rij, staan sommigen al van ’s ochtends op straat te 
wachten, nu was het een zonnige dag, maar ze staan er ook in de winter.. Zelfs als ze er in slagen 
drie of vier maal langs te komen kunnen ze ’s avonds nauwelijks iets eten met voedingswaarde.  

 
  
 
5. De kwaliteit en de frequentie van de bedelingen 
 
Zoals reeds gesteld is er geen rechtstreeks verband tussen de kwaliteit van de voedselbedeling en de 
professionaliteit van de organisatie. Bekijken we nader wat een voedselpakket bevat, waar de 
organisaties het voedsel halen, en hoe regelmatig ze voedsel bedelen.  
Vraag 22: “Van waar is het voedsel dat ter beschikking wordt gesteld afkomstig?” (“Quelle est la 
provenance de l’alimentation qui est mise à disposition”) 
Vraag 19: “Wat is de frequentie waarop de voedselhulp gebeurt? (bijvoorbeeld: dagelijks, wekelijks, 
maandelijks)” (“Quelle est la fréquence à laquelle l’aide alimentaire est distribuée? (par exemple: 
quotidiennement, hebdomadairement, mensuellement)”) 
 
Alle besproken organisaties nemen voedsel af van de Voedselbank. In kolom twee vermelden we op 
welke andere manieren ze voedsel verzamelen. Daarnaast vermelden we nogmaals of de organisatie 
de noodhulp als hun hoofdopdracht beschouwt, het aantal pakketten en het ritme van de bedelingen, 
en of mensen zonder wettig verblijf (mzwv) een voedselpakket kunnen halen of niet.  
 
Naam organisatie andere Opdr. Pakk. Freq. mzwv 
Leger des Heils/Hulp aan 
gezinnen 

Winkel 
Aankopen 

J 1000 
FAM. 

3x 
week 

Nee 

Centre de service social 
Abbé Froidure 

Winkels 
Aankopen 

N - Soc.ass. Nee 

Espace Social Télé-
Service 

Aankopen N - Soc.ass. 
 

Nee 

Communauté Chrétienne 
de Ganshoren 

- N - 1x 
maand 

weinig 

Télé Ste Anne Giften 
Aankopen 
Collectes 

N - 1x 
maand 

_ 

Entraide Ste Alix Giften 
Aankopen 

J - 1x 
maand 

probleem 

Parochie St Rochus - J - 1x 
maand 

Weinig 

Serv.d’entraide paroisse 
du Sacré-cœur 

- J - Week  
of  
maand 

Weinig 
 

Centre d’entraide de Jette
  

Aankopen N - 1x 
week 

Weinig 

Fondation Espoir 
d’Afrique-FEDA 

- J - 2x 
week 

Weinig 

Benelux Afro Center - N - 2x 
maand 

ja 

Service Social de 
Cureghem 

Aankopen N - 1x 
week 

ja 
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Entraide et Culture Winkels 
Giften 
Aankopen 

N - Week Ja 

Entraide Saint Augustin Collectes N - 2-maand Ja 
Don Bosco Giften J - 1x 

maand 
ja 

Aide/écoute/entraide 
Précieux Sang 

Giften 
Collectes 

GA - Week 
Maand 

ja 

Paroisse Ste Cécile
  

Giften N - 2x 
maand 

ja 

Amis Sans Frontières Giften 
Scholen 

J 560 1x 
week 

ja 

Snijboontje
  

Winkels 
Aankopen 

J 600 1x 
maand 

ja 

Centre d’entraide Saint 
Julien 

- N - - - 

Service Social Notre 
Dame du Sacré Coeur 

Giften 
Aankopen 
Bakker 

N 145 
FAM 

2x 
week 

Ja 

Protestants sociaal 
centrum 

Giften 
Collectes 

N - Soc.ass. Ja 

Centre d’entraide de 
Laeken 

Winkels 
Giften 
Aankopen 
Collectes 

J 320 2x 
week 

Ja 

Frasodi Winkels 
Giften 
Aankopen 
Collectes 
Scholen 

N 1600 1x 
week 

Ja 

Entraide Ste Alice - J 80 1x 
maand 

Ja 

Nativitas Giften 
Aankopen 

J 200 2x 
week 

Ja 

Sint Rafaël Winkels 
Giften 
Aankopen 
Collectes 

J 1120 1x 
week 

Ja 

Un toit un cœur - N 50 2-maand Ja 
Entraide Saint Gilles - GA 200 Soc.ass. ja 
 
Hierna volgt bijkomende informatie betreffende herkomst en kwaliteit van het voedsel. We steunen op 
de gesprekken met de verantwoordelijken en/of geschreven opmerkingen in de enquêtes. 

 
- Centre de service social Abbé Froidure 
Levering door de Voedselbank: “Erg weinig, de laatste jaren heel slecht, het is GEEN 
voedselhulp”. Levering van plaatselijke winkels: Abbé Froidure heeft een goed contact met 
een vestiging van Delhaize. Er is een principiële afspraak met de Voedselbank dat ze geen 
eigen leveranciers zoeken, maar die afspraak is gezien de beperktheid van de goederen van 
de Voedselbank niet houdbaar. Er worden eigen aankopen verricht  met geld van Les Petits 
Riens.  
Iedere sociaal assistent kan naar eigen inzicht 40 voedselpakketten per maand uitdelen. De 
voedselhulp is gebonden aan een contract met de hulpvrager en maakt deel uit van een 
bredere begeleiding. De sociaal assistenten houden twee voedselpakketten ter beschikking 
voor urgenties. 
Zoals reeds vermeld, worden mensen zonder wettig verblijf niet geholpen omdat een lange 
termijn werking met hen niet mogelijk wordt geacht.  
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- Espace Social Télé-Service  
Voedselhulp is gebonden aan een begeleiding door een sociaal assistent. De hulp hangt af 
van de situatie van de gebruiker. De hulp is bijna nooit langdurig of  op lange termijn (‘dépend 
de la situation de l’usager, mais presque jamais d’une manière récurente et à long terme’). 
Mensen zonder wettig verblijf worden enkel in hoge nood geholpen en doorverwezen. Ze 
kunnen wel gebruik maken van de vestiaire (betalend), van de douche en de opbergkluizen 
(beperkt aantal).  
 
- Service Social de Cureghem  
Er is één voedselbedeling per week. De mensen halen ’s morgens een ticket, er zijn twintig 
voedselpakketten per week. Mensen zonder wettig verblijf krijgen, net als de anderen, een 
pakket als ze een ticket bemachtigen. 
 
- Entraide et Culture 
Dagelijkse bedeling van  fruit, groenten, brood en yoghurt. 
Wekelijkse bedeling van een voedselpakket van een twintigtal artikelen. 
Mensen zonder wettig verblijf worden geholpen. 
  
- Aide/écoute/entraide Précieux Sang  
Wekelijkse bedeling van  brood en patisserie, en maandelijks voedselpakketten. 
Mensen zonder wettig verblijf worden geholpen. 
 
- Amis Sans Frontières  
Levering van de Voedselbank:  “Van de Voedselbank krijgen we te dikwijls hetzelfde: goulash, 
karbonade, bloem, macaroni, rijst, melk,…” 
Er zijn drie lokalen om de voorraad te stapelen, en meerdere grote diepvriezen. Alles is goed 
georganiseerd.  
“Het gebeurt te dikwijls dat er teveel is van een product dat bijna vervallen is, dan kunnen de 
goederen niet op tijd aan de man gebracht worden. Andere organisaties beschikken dikwijls 
niet over de mogelijkheid om het te komen ophalen en wij hebben niet genoeg mankracht om 
het zelf te gaan rondbrengen.” 
Grote families worden frequenter, dus meer dan één maal per week geholpen.  
Mensen zonder wettig verblijf van Brussel 1000 en 1020 zijn welkom. 
 
- Snijboontje  
De voedselbedeling is in reorganisatie. 
Voor mensen die doorgestuurd worden door het OCMW worden de voedselpakketten op maat 
aangekocht. De aankopen worden terugbetaald door het OCMW. Mensen zonder wettig 
verblijf worden geholpen, maar zij kunnen geen beroep doen op de door het OCMW betaalde 
pakketten.  
 
- Protestants sociaal centrum 
De voedselhulp is gebonden aan een begeleiding door een sociaal assistent en is afhankelijk 
van de permanenties. Er wordt gegeven in functie van de situatie van de vrager. 
Mensen zonder wettig verblijf worden geholpen. 
 
- Centre d’entraide de Laeken  
Mensen komen elk afzonderlijk binnen. Het dossier wordt gecontroleerd en aangevuld. Voor 
de hoeveelheid wordt rekening gehouden met de gezinssamenstelling. Het aanbod is 
kwalitatief en gevarieerd. Mensen zonder inkomen krijgen wekelijks waardebonnen voor 
Delhaize. (2,5 euro per lid van het gezin).  
Mensen zonder wettig verblijf worden geholpen als ze een attest hebben van het OCMW van 
Laeken dat bevestigt dat ze inwoner zijn van de gemeente en geen inkomen hebben. 
  
- Entraide Ste Alice  
Entraide Ste Alice werkt met een systeem van maandelijkse aankoopbonnen voor voedsel en 
producten voor hygiëne. Ze hebben een samenwerkingsverband met een plaatselijke winkel. 
De winkelier geeft de aankoopticketten door aan Entraide. Op basis van deze ticketten doet 
Entraide een vorm van aankoopbegeleiding voor de mensen die ze helpen. Er is tevens een 
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afspraak met de plaatselijke apotheker voor aankoop van medicijnen, met uitzondering van 
voorbehoedsmiddelen. 
Op hetzelfde adres heeft Paroisse Ste Alice nog een voedselbedeling. Beiden werken verder 
onafhankelijk.  
 
- Paroisse Ste Alice 
Het voedsel is afkomstig van de Voedselbank, van giften en van  eigen inzamelacties in de 
parochiekerk. De bedelingen zijn in principe maandelijks. 
Mensen zonder wettig verblijf worden in de mate van het mogelijke geholpen. 
  
- Nativitas 
“Men weet nooit wat de Voedselbank zal leveren. Eerst wordt alles uitgesorteerd wat 
bruikbaar is voor het restaurant. De rest wordt in pakketten verdeeld. Mensen proberen de 
vaste afspraken te omzeilen en door meerdere keren iemand te laten komen meer te krijgen 
dan hun deel. Er wordt zeer regelmatig geklaagd over het eten. Mensen willen geen eten dat 
‘overtijd’ is, ze willen ‘ander’ eten, ze gooien veel weg,… Ze zijn niet ‘beleefd’ maar gaan tot 
het uitschelden van de personen die het eten uitdelen. Moslims klagen regelmatig dat er 
varkensvlees is en geen vlees dat zij eten. Zij willen wel blikjes corned beef”. ”Mensen komen 
soms langs en denken dat ze voor de volgende dagen eten gaan meekrijgen. De facto zijn 
voedselpakketten een ‘aanvulling’ op wat een gezin nodig heeft om te eten. Je kan er wel niet 
op overleven. Voedselpakketten zijn nooit aangepast aan een leven op straat. Men moet echt 
de mogelijkheid hebben om te koken”. ( Véronique Pascal) 
  
- Entraide Saint Gilles 
Entraide Saint Gilles werkt hoofdzakelijk met een ‘sociale kruidenierszaak’ (voor deze vorm 
van hulp, cfr. infra). Voedselbedeling wordt enkel gedaan voor noodgevallen. Een sociaal 
assistent bepaalt dan wat, wanneer aan wie gegeven wordt.  

 
Slechts acht organisaties verdelen uitsluitend voedsel dat ze via de Voedselbank ter beschikking 
krijgen. Deze organisaties verdelen de voedselpakketten in de regel per maand. Vijftien organisaties 
kopen zelf voedsel aan, de bedragen zijn niet gekend. Naast de aankopen zijn er giften in natura van 
particulieren en buurtwinkels. Zeven organisaties doen eigen inzamelacties. 
Frasodi, Sint Rafaël en Centre d’entraide de Laeken gebruiken alle aangegeven kanalen om voedsel 
te verzamelen. Dat betekent echter nog niet dat ze evenveel of meer dan anderen kunnen 
verzamelen, zoals blijkt uit de voorbeelden van Frasodi en Centre d’entraide de Laeken. Zij hebben 
alledrie wel wekelijks een bedeling van voedsel.  
 
We geven hierna een korte beschrijving van de voedselbedeling bij het  Centre d’entraide de Laeken 
omdat deze voedselbedeling op het vlak van de kwaliteit van het voedsel dat ze uitdelen een 
voorbeeld is van ‘good practice’.  

 
(donderdag 29 augustus 2002.) 
Centre d’ entraide de Laeken richt zich tot alle armen woonachtig in Laken. Een 
doorverwijzing van het  plaatselijke OCMW is  noodzakelijk. De mensen halen bij het OCMW 
een attest waaruit blijkt dat ze in Laken wonen en voor een bepaalde duur ofwel zonder 
inkomen zijn, ofwel financiële problemen hebben die van die aard zijn dat ze niet in  hun 
levensonderhoud kunnen voorzien. Als de termijn verlopen is worden de mensen terug 
verwezen naar het OCMW dat de situatie opnieuw bekijkt. Occasioneel worden ook mensen 
uit de andere gemeenten die zich  in precaire situaties bevinden geholpen.  
Het lokaal waar de voedselbedeling doorgaat bevindt zich in een kelder. In de gang wachten 
mensen en het valt op dat ze bijna allemaal een caddy, boodschappentas op wieltjes, bij 
hebben. Een man biedt mij dadelijk zijn wachtnummer en stoel aan. Ze denken duidelijk dat ik 
‘een nieuwe’ ben. Voor zover ik kan beoordelen spreekt niemand Nederlands en bijna 
niemand Frans. Als ze doorhebben dat ik geen nummertje of stoel wil, wijzen ze mij de deur 
waar de voedselbedeling doorgaat. De ruimte is niet groot maar vrij aangenaam. Achter een 
tafel zit een oudere dame die de administratie bijhoudt. Ze wordt geholpen door twee andere 
dames. De verantwoordelijke is onverwacht toch niet aanwezig, maar de dames zijn bereid mij 
alles uit te leggen.  
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De mensen komen elk afzonderlijk binnen, ze komen één maal per week, hetzij dinsdag hetzij 
donderdag. Het dossier wordt gecontroleerd en aangevuld. Voor de hoeveelheid wordt 
rekening gehouden met de gezinssamenstelling.  
Het aanbod is kwalitatief en gevarieerd. Een greep uit wat er die dag voorradig was: groenten, 
sla, tomaten, prei, broccoli, … eieren, kaas en charcuterie, confituur, choco, boter, olie, wafels, 
cornflakes, melk, thee, koffie, verschillende soorten brood, sardines, pilchards,  rijst, spaghetti, 
tomatensaus, … Niet iedereen krijgt alles mee. Ze kiezen samen met één van de 
verantwoordelijken wat ze het best kunnen gebruiken. De groenten hebben weinig succes, 
ondanks de aanbevelingen van de vrouwen. De mensen gaan naar huis met een volle caddy. 
Ik ben reeds gewend aan het zien van ‘lege’ voedselpakketten en aan de verontschuldiging 
dat de Voedselbank op dit moment van het jaar weinig te bieden heeft of gesloten is, en ben 
dan ook bijzonder verrast door het aanbod.  Het is niet zo dat een gezin een week met de 
inhoud van de caddy kan leven maar het is wel een reële ondersteuning. 
Mensen met een OCMW-attest krijgen naast het voedsel een aankoopbon  voor Delhaize van 
2,5 euro per week per lid van het gezin. 
De mensen die deze middag langskomen zijn voor het grootste deel afkomstig van Armenië, 
er zijn enkele zwarte Afrikanen en een klein aantal mensen van Belgische afkomst die 
opvallen door hun weinig verzorgde uiterlijk. Een Armeens meisje van een jaar of tien helpt de 
nieuw aangekomen Armeense vrouwen met vertalen. Hoewel de dames niet altijd even 
gelukkig blijken met het hoge aantal vreemdelingen in hun buurt wegens het gevoel van 
onveiligheid dat zij zouden veroorzaken, wordt iedereen even vriendelijk geholpen. 
De hulp concentreert zich op de voedselbedeling. De initiatiefnemers hebben uitgezocht wat 
een gezin nodig heeft om te eten, en ze zoeken de financiële middelen en de juiste 
leveranciers om de mensen deze voeding te kunnen meegeven. 
Eén vierde van de 80 personen/gezinnen die geholpen worden  zijn zonder wettig verblijf en 
volgens het OCMW zonder inkomen. Huisbezoeken worden niet gedaan, andere, niet-legale, 
bronnen van inkomsten worden noch voor de Belgen, noch voor de mensen van vreemde 
herkomst nagetrokken. Naast de voedselbedeling kunnen de mensen juridisch advies krijgen. 
Mensen zonder wettig verblijf worden op een andere dag door de juridische dienst, 
doorverwezen naar Caritas, MRAX of l’Olivier. 

 
 
 
6. De frequentie van de bedelingen en het gevaar van ‘shopping’. 
 
De motivatie voor het ritme van de voedselbedelingen kon noch uit de enquêtes noch uit de 
gesprekken duidelijk worden afgeleid. Waarschijnlijk spelen de opslagruimte en de beschikbaarheid 
van personeel/vrijwilligers een belangrijke rol. 
 
Een derde van de organisaties verdelen per maand of tweemaandelijks. Een ander derde verdeelt 
elke week. Bij Amis sans Frontières kunnen grote gezinnen wel meermaals per week langskomen. 
Twee organisaties helpen sommige gezinnen één maal per week, en andere één maal per maand. 
Entraide et culture geeft dagelijks een beperkt aantal goederen en wekelijks een ruim voedselpakket 
van twintig artikelen. Het valt te evalueren of voedselhulp, verstrekt in deze regelmaat, een reële 
bijdrage kan leveren tot de voedselzekerheid van de verschillende doelgroepen. 
 
Bij vier organisaties is de voedselhulp ‘gebonden’ aan een contract of begeleiding door een sociaal 
assistent: Centre de service social Abbé Froidure, Espace social Télé-Service, het Protestants  sociaal 
centrum en Entraide Saint Gilles. De geboden hulp is breed en is erop gericht om uiteindelijk de 
voedselhulp overbodig te maken. Bij het Protestants sociaal centrum en Entraide Saint Gilles kunnen 
ook mensen zonder wettig verblijf op deze diensten beroep doen.  
Het spreekt vanzelf dat de vorm van hulpverlening  die erop gericht is de voedselhulp uiteindelijk 
overbodig te maken de voorkeur verdient. Toch is deze vorm van hulpverlening niet altijd mogelijk en 
is de gedachte dat de voedselhulp zal of moet ‘uitdoven’ niet realistisch. Voor mensen zonder wettige 
verblijfsdocumenten bijvoorbeeld stelt zich het probleem dat ze, door het legale ‘plafond’ waar ze 
tegenaan botsen, moeilijk ‘structureel’ geholpen kunnen worden. 
 
Alle voedselbedelingen krijgen van de Voedselbank in principe een zelfde voedselpakket per klant. De 
hoeveelheid voedsel per klant is klein. De facto zijn er natuurlijk verschillen doordat de levering 
afhankelijk is van wat de Voedselbank in voorraad heeft. Diepvriesproducten kunnen enkel 

32 



 

afgenomen worden door voedselbedelingen die over goed functionerende diepvriezen beschikken. 
Slechts een beperkt aantal voedselbedelingen haalt, omwille van organisatorische redenen, producten 
die slechts beperkt houdbaar zijn.  
De kwaliteit van de voedselpakketten is meer afhankelijk van de inzet, de vindingrijkheid en het 
gezond verstand van de verantwoordelijken van de voedselbedelingen - en van de financiële 
draagkracht van de organisatie - dan van de kwaliteit van de goederen van de Voedselbank. We 
verwijzen hier nogmaals naar het voorbeeld van Centre d’entraide de Laeken.  
 
7. Knelpunten in de bedeling van noodhulp 
 
Vraag 28: “Welke zijn volgens u de algemene knelpunten in de bedeling van de noodhulp, zowel in uw 
organisatie als over het algemeen? (bijvoorbeeld: kwaliteit van het voedsel, beperkt aanbod, beperkte 
controle op de personen die zich aanbieden,…)” (“Quels sont, selon vous, les difficultés générales 
dans la dispense de l’aide urgente, aussi bien dans votre organisation qu’en général? (par exemple: 
qualité des vivres, offre restreinte, controle restreint des personnes qui se présentent, …)”) 
Vraag 27: “Ondervindt u specifieke knelpunten in de bedeling van noodhulp aan mensen zonder 
papieren?” (“Eprouvez-vous des difficultés spécifiques d’aide urgente aux personnes sans papiers?”).  
 
Vermits het hier om kwalitatieve gegevens gaat, nemen we de antwoorden van de enquête letterlijk 
op, aangevuld met informatie verzameld tijdens de interviews en de bezoeken. 
  

- Leger des Heils/Hulp aan gezinnen  
“Het basispakket is zeer klein: melk, meel, tomatensaus, rijst of pasta en soms groenten. 
Wij doen zelf aankopen van groenten, vlees en vis, voor 250 euro per maand. Wij kopen 
geen varkensvlees uit respect voor de moslims. Wij hebben geen enkele vorm van 
subsidie”.  
“Wij krijgen dreigbrieven omdat de goederen niet goed zijn.” 
Bij Hulp aan gezinnen zijn 1000 gezinnen ingeschreven. Een kleine vergelijking met de 
uitgaven van één gezin voor voeding per maand maakt snel duidelijk dat 250 euro per 
maand voor groenten, vlees en vis voor 1000 gezinnen slechts een zeer beperkte 
aanvulling  kan zijn van de goederen van de Voedselbank, terwijl het toch een reële 
uitgave is voor de organisatie.  
Bij het Leger des Heils brengen mensen, om voedselhulp te krijgen, papieren binnen van 
de stad met hun familiesamenstelling, een bewijs van de bank van hun inkomsten uit 
arbeid of vervangingsinkomen, een bewijs van mogelijke schulden, een bewijs van de 
huurlast en andere woonkosten, etc. De families mogen afhankelijk van de ernst van hun 
situatie éénmaal per week, om de veertien dagen, of éénmaal per maand een pakket 
komen afhalen. In hun pakket zat die dag ‘via de Voedselbank’: vier kleine potjes yoghurt,  
een bakje krab- of tonijnsla, enkele mini-porties confituur of choco. Die dag kregen de 
mensen ook een kilo suiker die het Leger des Heils zelf  had aangekocht. Vlees of vis was 
er niet. De pakketten zelf waren uiterst verzorgd. Er stond een rij mooie kartonnen zakjes 
waar de naam van de familie op aangebracht was. Alles zag er erg netjes uit en was goed 
georganiseerd. Mensen, en hun familiale situatie, worden grondig doorgelicht om, alles 
bijeen, bijna niets te krijgen. 
- Centre de service social Abbé Froidure  
“Dans le cas de notre institution, nous disposons pas de beaucoup de colis alimentaire. Ce 
qui limite l’offre que nous pouvons faire au niveau de l’aide alimentaire”. 
Bij het bezoek melden de sociaal assistentes dat de Voedselbank de laatste jaren zeer 
slecht werkt. De eigen aankopen voor het maken van evenwichtige voedselpakketten 
wegen zwaar door op het werkingsbudget van de sociale dienst. Ze willen weg van het 
systeem van de voedselpakketten. Volgens hen maken de mensen geen goed gebruik van 
de pakketten, de meeste gebruikers hebben slechte eetgewoonten. Er zou meer tijd 
moeten zijn voor het geven van voedingsopvoeding. Rekening houden met de 
eetgewoonten van mensen van andere culturen lukt bijna nooit. Voor de sociaal 
assistentes doorhebben wat de eetgewoonten van een specifieke groep zijn, dient zich een 
andere groep aan. Het is één van de oudste centra van Brussel. Er is te veel vraag, te veel 
doorverwijzingen. 
- Espace Social Télé-Service  
“La qualité des vivres. Et le problème de la récurrence de la demande (… la dépendance)”. 
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- Communauté Chrétienne de Ganshoren 
“Batiment prêté à titre précaire par la commune”. 
“Manque de bénévoles disponibles pour augmenter la fréquence de distribution”. 
- Entraide Ste Alix  
“Nous sommes surchargés par les situations locales. Il y a des organismes spécialisés. 
Télé-Service, Caritas Secours, Croix Rouge, etc.” 
- Parochie St Rochus  
“Beperkt aanbod voor een grote en onkontroleerbare vraag”. 
- Serv.d’entraide paroisse du Sacré-coeur  
“Controle restreint des personnes qui se présentent”. 
- Centre d’entraide de Jette  
“Eviter le shopping entre les différentes services”. 
“Le manque d’aliments à distribuer”.  
- Fondation Espoir d’Afrique-FEDA  
“La qualité des vivres”. 
- Benelux Afro Center  
“La date de péremption des aliments!!” 
- Service Social de Cureghem  
“Niet genoeg. Minder en minder. Niet evenwichtig (Chips, chocolade…) Geen 
voedingswaarde”. 
- Entraide et Culture  
“La quantité et la qualité des vivres”.  
- Entraide Saint Augustin  
“Limite de nos moyens et de nos revenus”.  
- Don Bosco  
“Controle restreint des personnes qui se présentent”.  
- Aide/écoute/entraide Précieux Sang  
“Pour nous la difficulté majeure est de savoir comment et quand rendre ces personnes 
autonomes face à la précarité qui ne fait qu’augmenter”. 
- Paroisse Ste Cécile  
“Manque de viande et de produits frais (légumes)”. 
- Amis Sans Frontières  
“Nous avons des difficiultés à reconnaître les gens qui s’adressent à d’autres 
organisations”.  
- Snijboontje  
“Aanbod. Teveel sociaal werk en begeleiding bemoeilijkt een goede voedselbedeling en 
het is niet onze taak”. 
- Service Social Notre Dame du Sacré Coeur  
“Offres de vivres restreintes”. 
“Vérification de la situation exacte”. 
- Protestants sociaal centrum  
“Stock limité de vivres”. 
“Possibilité d’aide limitée”.  
- Centre d’entraide de Laeken  
“Le controle demande beaucoup de rigueur et c’est assez rébarbatif, mais nécessaire”. 
“Manque de bénévoles!” 
“Difficultés dans l’approvissionnement - charges lourdes - achats nombreux. Budget 
énorme!”. 
- Frasodi  
“Verhouding tussen vrijwilligers en begunstigden”. 
“Discipline van de begunstigden (orde en netheid)” 
“Verantwoordelijkheid…”. 
- Entraide Ste Alice  
“Peu de problèmes… nous donnons des “bons d’achats””. 
- Paroisse Ste Alice  
Bij Paroisse Ste Alice zijn de voedselpakketten klein. De goederen komen van de 
Voedselbank en van ‘La Providence de Dieu’. “Nous essayons d’aider aujourd’hui”. De 
kleine parochiale werking die ongeveer twintig jaar geleden opgestart is, voelt zich niet 
opgewassen tegen de wereldproblemen die zich vandaag in Schaarbeek aandienen. Er is 
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een ‘bijna gelijktijdigheid’ van de verslaggeving op televisie over rampen en oorlogen en de 
verschuivingen in de populatie vreemdelingen die zich aandienen in de voedselbedeling.  
- Nativitas  
“Nous n’avons en général pas les moyens financiers et structurels pour répondre aux 
demandes des personnes en situation d’urgence”.  
- Sint Rafaël“ 
“Beperkte controle”. 
 Bij het bezoek vernemen we dat het werken met vrijwilligers niet altijd eenvoudig is.  
- Un toit un coeur 
“Barrière de la langue, usages alimentaires différentes, quantités de vivres”. 
- Entraide Saint Gilles  
“Peu de choix de vivres, offre restreinte, beaucoup de demandes par rapport aux 
possibilités que nous avons, abus de certains qui considèrent leur colis comme un droit et 
non une nécessité, ou qui vont dans toutes les initiatives pour grapiller un maximum. Ca ne 
laisse plus grand chose pour les vrais nécessiteux”. 

 
De enquête levert in totaal 43 opmerkingen op met betrekking tot het aanbod en de werking van de 
voedselbedelingen. Er zijn enkele opmerkingen over de problemen bij het werken met vrijwilligers en 
een vijftal over een té grote 'vraag'. Maar de meeste opmerkingen - respectievelijk 13 en 11 
opmerkingen - gaan over  de kwantiteit en de kwaliteit van het voedsel. De bezoeken aan de 
voedselbedelingen bevestigen dat de kritieken en klachten gegrond zijn. 
 
* knelpunten aan de 'aanbod-zijde' (inclusief werking & werkingsmiddelen) 
 
De voedselpakketten samengesteld uit het aanbod van de Voedselbank volstaan niet om een mens of 
een gezin te voeden. Zoals we reeds zagen vullen zo goed als alle organisaties de giften van de 
Voedselbank aan met giften van lokale winkels, particulieren, bevriende organisaties, overschotten na 
feesten en recepties, en collectes. De organisaties die over voldoende financiële draagkracht 
beschikken doen eigen aankopen. Maar slechts in een beperkt aantal gevallen resulteert dit in een 
reële voedselondersteuning van de hulpvrager.  
Het beperkte en toevallige karakter van het aanbod maakt dat de voedselhulp niet enkel 
voedingsmatig gebrekkig, maar dikwijls ook cultureel onaangepast is. Een aantal organisaties wijzen 
op het probleem van de 'andere' eetgewoonten van de gebruikers. Aan dit probleem kan, gezien het 
niet-gedifferentieerde aanbod van de Voedselbank, enkel via aankopen met de eigen middelen van de 
organisaties tegemoetgekomen worden. Aangezien de middelen van de organisaties beperkt zijn, lukt 
dit zelden of nooit.   
 
* knelpunten aan de 'vraag-zijde' 
In totaal zijn er 13 antwoorden die te maken hebben met de gebruiker van de voedselbedelingen. Er 
zijn opmerkingen over de beperkte controle ivm het statuut (4) en het onderkennen van de reële 
behoeftigheid (3); over het probleem van 'shopping' (2), en over de 'discipline' - orde en netheid - van 
de gebruikers (1). Twee opmerkingen betreffen de vraag naar de mate waarin de voedselbedelingen 
de gebruikers afhankelijk maken of houden.  
 
De vraag naar een 'controle' van de gebuikers komt relatief weinig voor. Dit betekent niet dat de 
verantwoordelijken van de organisaties alle hulpvragen zonder meer legitiem vinden. Er treedt echter 
een zelfcorrectie op, die ons inziens wordt ingegeven door de aard van de hulp - de voedselhulp - en 
door empathie van de hulpverlener met de hulpvrager. Het effectief meemaken van een 
voedselbedeling zorgt er inderdaad voor dat men de gedachte dat iemand zomaar, uit hebzucht of uit 
gemakzucht een voedselpakket zou komen halen in plaats van naar de kruidenier of een warenhuis te 
gaan, onmiddellijk opgeeft. Het parallel gebruik van voedselbedelingen en het 'verzamelen' van 
voedselpakketten 'shopping' noemen, is ongerijmd. Voedselpakketten halen is niet een vorm van 
goedkoop winkelen. De mensen die zich aandienen in voedselbedelingen hebben allen zware 
problemen. Het is zeer waarschijnlijk wel zo dat, voor het overgrote deel van de Brusselse gebruikers 
van de voedselbedelingen, het vinden van voedsel niet hun grootste probleem is. We lezen dit ook in 
de studie van Andrea Rea, De problematiek van de thuislozen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 
van 2001: "...sommige behoeften zoals eten, drinken, zich kleden, zich wassen kunnen volgens de 
gebruikers vrij gemakkelijk worden beantwoord,..." Het feit dat mensen zich in voedselbedelingen 
aanmelden is de resultante van een complexe aaneenschakeling van achterliggende problemen, waar 
geen eenvoudig antwoord op te geven is, en waarvoor het antwoord zeker niet in de 
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voedselbedelingen kan gevonden worden. Mensen die voedsel bedelen zijn zich daar terdege van 
bewust. Dit is de reden waarom ze niet erg geneigd zijn de vragers te gaan 'controleren': het feit zelf 
dàt iemand voedselhulp vraagt zegt al genoeg. 
Op enkele uitzonderingen na zijn alle hulpverleners die we ontmoet hebben Belgen. De meerderheid 
ervan zijn bejaard. Zij verbinden zeer dikwijls de nieuwe instroom van migranten met hun eigen 
vroegere oorlogservaringen en met het wereldnieuws. De oude dame die ons te woord stond bij 
Paroisse Ste Alice sprak over een bijna-gelijktijdigheid van de mediaverslaggeving over rampen en 
oorlogen en de verschuivingen in de populatie vreemdelingen die zich aandienen in de 
voedselbedeling. Een kleine parochiale structuur is niet opgewassen tegen de gevolgen van de 
'globale' wereldproblemen die vandaag tot in Schaarbeek effecten hebben. Het begrip en de 
bereidheid om te helpen blijken dan sowieso sterker dan de gedachte nu en dan misschien ook een 
profiteur te helpen. De enkele opmerkingen over vermoedelijk misbruik gaan over arme mensen die  
iets afnemen van mensen die nog armer zijn, en vooronderstellen niet dat mensen zonder problemen 
zich komen voeden in de voedselbedelingen.  
 
De opmerking dat sommige gebruikers in de voedselhulp blijven en dat het moeilijk is hen opnieuw 
zelfstandig te maken, komt niet veel voor. Ze duidt er wel op dat de 'blijvers' onder de gebruikers van 
de voedselbedelingen de zwaksten zijn. Het gaat om kansarme Belgen die een continue begeleiding 
nodig hebben, omdat ze structureel chaotisch leven en de hulp die ze krijgen hun situatie niet wezenlijk 
kan veranderen. Naast de autochtonen bestaat deze groep uit allochtone Belgen die er niet in slagen 
hun weg te vinden in een maatschappij die grondig verschilt van hun cultuur van herkomst. Deze 
groepen kunnen in principe volledig geholpen worden door gesubsidieerde instellingen. Voor de 
mensen zonder geldige verblijfsdocumenten evenwel, zijn alle kanalen naar een structurele oplossing 
voor hun leefsituatie, precies door de onwettigheid van hun verblijf, geheel afgesneden.  
 
* specifieke problemen met mensen zonder wettig verblijf 
 
De Mensen zonder wettig verblijf die 'vaste klant' worden bij de voedselbedelingen, zijn dikwijls ook de 
zwaksten. Het zijn diegenen die er niet in slagen zwart werk te vinden en/of geen aansluiting vinden bij 
een ondersteunende etnische groep. Zij slagen er niet in hun situatie in België te consolideren, kunnen 
zich niet genoeg verzorgen en worden uiteindelijk ziek. Dit wordt bevestigd in een onderzoek 
uitgevoerd in opdracht van de Koning Boudewijnstichting in 2001. "Het blijkt dat een groot aantal 
illegale vreemdelingen in België in relatief goede gezondheid verkeert. Velen onder hen gaven aan zelf 
maatregelen te ondernemen om ziekte te vermijden, gaande van het nemen van kruiden tot het bidden 
tot God om een goede gezondheid af te dwingen. Illegale vreemdelingen die wel 
gezondheidsproblemen kennen kunnen onderscheiden worden in twee groepen: diegenen die reeds 
ziek waren voor ze naar België kwamen (...). En mensen wiens illegale verblijfssituatie een nefaste 
invloed heeft gehad op hun gezondheid (slechte voeding, slechte huisvesting, de onzekerheid en angst 
om ontdekt te worden, ...). Hun gezondheidsproblemen kunnen zowel van fysieke als van 
psychologische aard zijn."  Cathy Van Gysel, Welke overlevingsstrategieën hanteren illegalen, 2002, 
Hfdst. 2.5.1).  
 
De antwoorden op de enquête leveren geen negatief beeld van hulpzoekenden zonder papieren op. 
Negen organisaties beantwoorden vraag 27, naar de specifieke knelpunten in de bedeling van 
noodhulp aan mensen zonder papieren, niet. Zeven organisaties antwoorden dat ze geen specifieke 
problemen hebben met de mensen zonder wettig verblijf. Hulp aan Gezinnen-Leger des Heils, dat 
deze mensen doorverwijst naar andere organisaties, noemt ze wel veeleisend. Nativitas meldt dat 
deze groep probeert om niet te betalen voor de diensten als maaltijden, douches, kleding,... Zes 
organisaties vermelden het taalprobleem.  
De organisaties beschikken niet over voldoende eigen middelen om gezinnen te kunnen onderhouden, 
zodat de keuze om bijvoorbeeld één illegaal gezin zonder inkomen te helpen (voedselhulp & financiële 
hulp) ernstige repercussies kan hebben voor anderen die ook hulp nodig hebben.  
 
Vijf organisaties geven aan dat het illegaal statuut het onmogelijk maakt de problemen van deze groep 
op te lossen of hen afdoende te helpen. De teneur van de antwoorden op de enquête zet zich door in 
de gesprekken. De samenwerking met officiële instanties is, in het geval van de mensen zonder wettig 
verblijf, moeilijk en zelfs onmogelijk.  
 
De organisaties beschikken zelden over de competentie om mensen zonder wettig verblijf ook op 
administratief en juridisch vlak efficiënt te helpen. Er zijn slechts een beperkt aantal organisaties waar 
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men hen kan naar doorverwijzen. Worden vermeld: L’Olivier, Médecins sans frontières, Caritas 
Internationaal Hulpbetoon, Medisch Steunpunt Mensen zonder Papieren, MRAX, Télé-Service en 
Convivial, nachtverblijven, advocaten,... Meestal worden de organisaties waarnaar doorverwezen 
wordt echter niet met name genoemd, maar ze worden vermeld als "une autre organisation plus 
compétente et plus spécialisée." 
 
De illegale migrant wordt door de voedselbedelers gezien als een slachtoffer. Hij is een slachtoffer van 
armoede, van natuurrampen, van oorlogen en politiek. Een oplossing of een einde aan de problemen 
ziet niemand, de verwachting is bijna algemeen dat de situatie erger zal worden. De uitzichtloosheid en 
de onoverkomelijkheid van de moeilijkheden keert zich echter niet tegen de hulpvrager. Ze komt 
eerder als een gewicht op de hulpverleners te liggen, die voortdurend kampen met een gevoel van 
tekortschieten. We moeten hier herhalen dat het eigenlijke probleem noch de eigenlijke oplossing voor 
de problematiek waarvan de voedselhulp een deel is in de voedselbedelingen zelf ligt. De 
voedselbedelingen zetten hun werk verder of breiden het zelfs uit, omdat structurele oplossingen tekort 
schieten of niet voorhanden zijn. 
 
C. Hulpinitiatieven georganiseerd door of voor etnische groepen 
 
In de marge van ons onderzoek naar de voedselbedeling in Brussel en de aanwezigheid van mensen 
zonder wettig verblijf, zijn we in contact gekomen met personen en met gemeenschappen die, 
algemeen, initiatieven ondernemen om mensen zonder wettig verblijf te steunen en te helpen. Een 
aantal van deze initiatieven willen we hier bespreken.  
Het is niet eenvoudig precies te duiden wat het onderscheid is tussen deze initiatieven en de 
organisaties die we hoger hebben besproken. Het naast elkaar plaatsen kan toch, in de twee 
richtingen, leerrijk zijn. Het belangrijkste verschil tussen de beide types van organisatie - en de hulp die 
ze verstrekken - ligt in de manier waarop ze zich inschrijven in de Belgische context. De tot nu toe 
besproken organisaties zijn, hoewel het dikwijls ook afdelingen van brede, en soms 'internationale' 
religieuze of politieke organisaties betreft, ingebed, gegroeid en/of gericht op de integratie van de 
gebruikers in Brussel en België. Ze gaan uit van een Westers en Europees mens- en 
maatschappijbeeld. Dit geldt ons inziens ook voor Feda en Benelux Afro Center, twee organisaties die 
we om die reden in het vorige hoofdstuk besproken hebben.  De initiatieven en organisaties die we 
hierna zullen bespreken daarentegen, gaan in mindere of meerdere mate uit van het mens- en 
maatschappijbeeld van het land of de cultuur waar mensen vandaan komen. Hun hulp is meer gericht 
op het steunen en integreren van mensen binnen de eigen etnische en religieuze gemeenschap in 
Brussel, dan op het integreren van de mens in de 'autochtone' maatschappelijke Belgische context.  
 
Een eerste aanduiding voor het verschil tussen de beide types van organisatie is reeds dat de 
verenigingen en kerkgemeenschappen van het tweede type, waarvan een aantal wel voedsel 
ontvangen van de Voedselbank en dus de enquête hebben gekregen, deze niet beantwoord hebben. 
Er dient wel op gewezen dat een groot deel van de 'autochtoon' georiënteerde hulporganisaties de 
enquête evenmin terugstuurden, en dat het betrekken van deze organisaties bij het onderzoek 
mogelijkerwijze ook relevante correcties zou opleveren. Een voorbeeld hiervan is de Opération 
Thermos, een autochtone organisatie, die hierna kort aangehaald wordt omdat we via de 
zelforganisatie Dar el Ward met hen in contact kwamen.  
Bij de organisaties van het tweede type, die achteraf, naar aanleiding van een door ons gevraagd 
gesprek, de enquête toch hebben ingevuld, komt een hoog percentage mensen zonder wettig verblijf 
over de vloer. Bondo geeft 60% op, Dar el Ward 75 %. Maar ook hier blijft onduidelijk of de 
verschillende statuten en situaties juridisch juist benoemd worden.    
De meeste initiatieven en religieuze gemeenschappen die we bezocht hebben, of waar we onder meer 
via website-bezoek informatie over verzameld hebben, richten zich voornamelijk tot één etnische groep 
of cultuurgroep, ook als het om katholieke of protestantse kerken gaat. De manier van gemeenschap 
vormen en helpen blijkt licht tot sterk afwijkend van de Westerse manier. Enkel een aantal 
Evangelische kerken werken ook met voedsel van de Voedselbank en dit blijken ook de kerken te zijn 
die het dichtst bij het Europese of Belgische model aanleunen.  De andere initiatieven doen in hoge 
mate beroep op de leden van het gevormde netwerk voor het voorzien in de noden binnen de 
gemeenschap. 
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1. Voorbeelden van initiatieven van migrantengemeenschappen 
 

* Dar el Ward - Het Bloemenhuis 
 
Dar el Ward is een zelforganisatie van Marokkaanse vrouwen en meisjes. Wij hebben een gesprek 
gehad met de  verantwoordelijke over de activiteiten en de hulpverlening die de organisatie biedt. Dar 
el Ward werkt met ongeveer dertig vrijwilligers. Door een gebrek aan structurele middelen (betaald 
personeel, geld, locatie,....) worden de activiteiten niet meer systematisch uitgebouwd.  
 
Dar el Ward organiseert culturele activiteiten en reizen naar Marokko. Iedere zondag gaan ongeveer 
tweehonderd vrouwen, vooral van Marokkaanse maar ook van Turkse oorsprong, samen met hun 
kinderen zwemmen. Na het zwemmen is er een gezamenlijke maaltijd.  Dar el Ward neemt in de 
wintermaanden deel aan de 'Opération Thermos'. In de periode van de Ramadan bereiden zij 
maaltijden voor minderbedeelden. Deze maaltijden vinden plaats op verschillende locaties, in scholen 
of zaaltjes van een gemeente. De maaltijden staan voor iedereen open, de gebruikers worden niet 
gecontroleerd of geregistreerd. Het zijn vooral asielzoekers en mensen zonder papieren. Het voedsel 
wordt verzameld via oproepen op 'Radio Almanar' en 'Radio Dounia'. Er is altijd eerder teveel dan te 
weinig eten. Iedere goede moslim moet een deel van zijn rijkdom immers afstaan aan de behoeftigen 
in de vorm van aalmoezen of andere hulp. De periode van de Ramadan is een periode waarin 
moslims, door het feit dat ze zelf vasten, gevoelig zijn voor de problematiek van de honger en de 
armoede. Volgens de verantwoordelijke leven niet zoveel Marokkanen in extreme armoede in Brussel. 
 
* B. K. 
 
B. K. is de uitbater van een Marokkaans restaurant. Wij hebben  haar ontmoet bij de voedselbedeling 
in het Centraal station georganiseerd door de "Opération Thermos". Tijdens de Ramadan brengt zij 
iedere avond maaltijden naar de moskee in haar buurt. Daarnaast maakt zij iedere dinsdagavond 
warme maaltijden voor ongeveer 300 personen in het Centraal Station. Zij deelt de maaltijden uit 
samen met de vrijwilligers van Opération Thermos en enkele van haar personeelsleden. Tijdens de 
rest van het jaar doet ze dit één maal per maand. De maaltijd is traditioneel Marokkaans: rijst, 
merguez, couscous, groenten, gebakjes op het menu...  
Op de vraag waarom ze dit doet, antwoordt zij dat ze het voor zichzelf doet: "Je le fais pour moi-même. 
Ma religion le demande. Je ne suis pas riche et j'ai mes problèmes à moi. Mais ça, je peux le donner, 
ça c'est pour les autres". 
 
* Opération Thermos 
 
Opération Thermos is een autochtoon vrijwilligersinitiatief dat gegroeid is vanuit het Babbelkot. 
Opération Thermos biedt aan andere organisaties of aan particulieren de mogelijkheid voedsel te 
bedelen aan de armen. Aanvankelijk was de actie gericht naar autochtone straatbewoners. 
Gaandeweg voegden zich daar meer en meer vreemdelingen bij, de laatste jaren zijn dit hoofdzakelijk 
Oost-Europeanen. Deze verschuiving wordt, vernamen wij, zowel door de straatbewoners als door de 
mensen die met hen werken als problematisch ervaren.  
 
Opération Thermos maakt, net als de Missionarissen van de Liefdadigheid, de extreme keuze om 
gratis warme maaltijden te serveren. Meestal is dit soep, koffie en oud brood, tenzij God een gelovige 
stuurt met rijkere gaven... De maaltijden worden geserveerd waar de behoeftigen zich bevinden. De 
meningen over dit initiatief lopen sterk uiteen. Professionele hulpverleners zijn meestal sterk tegen dit 
soort hulp gekant. De manier van maaltijden uitdelen en de plaats waar dit gebeurt wordt 
mensonwaardig genoemd en ‘provocateur de racisme’. Goedbedoelende gelovigen zien enkel de 
schoonheid van het gebaar. 
De verantwoordelijken waren gedurende het onderzoek moeilijk te bereiken.  We kregen geen kans 
om met hen over hun drijfveren en doelstellingen van mening te wisselen. 
 

We hebben een voedselbedeling van OpérationThermos bijgewoond op dinsdagavond 26 
november 2002. Plaats van gebeuren is de tochtige, kille gang tussen het Centraal Station en 
de metroingang. Rond halfacht werden grote pannen binnengebracht en, op enkele minuten, 
stroomde de gang vol met een paar honderd mensen. Er waren geen zwarte Afrikanen, wel 
een aantal Latijns-Amerikaanse muzikanten, geen Aziaten. De populatie bestaat uit 
gemarginaliseerde Belgen, voornamelijk uit Oost-Europeanen, en misschien enkele Noord-
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Afrikanen. Wij hebben groepen clochards herkend, en enkele Oost-Europeanen die we ook bij 
de Missionarissen van de Liefdadigheid hebben gezien.  
 
De verdeling verliep ordelijk - vrouwen en kinderen gaan voor. De sfeer was 'sociaal': er werd 
gepraat en de gang kreeg iets 'menselijks'. Er was bezoek van een fotograaf en reporter van 
La Derniére Heure. Een vrijwilliger zei:  "Behalve de reporter van La Derniére Heure zien we 
enkel pers de dag voor kerstmis. De situatie is nochtans zo schrijnend, dat er iedere dag een 
verslag op televisie zou moeten komen. Het is onvoorstelbaar en ontoelaatbaar dat 'dit' in een 
land als België moet bestaan, en je ziet dat het nodig is, er zijn hier bijna driehonderd mensen. 
"  Voor deze vrijwilliger is de inzet van Opération Thermos niet enkel caritatief, maar ook een 
politieke daad, die echter volgens hem bewust niet gezien en gehoord wordt. "Zelfs voor de 
eenvoudigste dingen die we vragen, zoals verwarmingselementen in de gang, is er geen geld. 
Maar ze gooien op de banketten voor de politici zelf geld met hopen tegelijk naar buiten!" 

 
De keuze om het eten uit te delen waar de 'behoeftigen' zich bevinden is extreem. De actie kan 
daardoor gelezen worden als een bijna-politieke aanklacht. Getuigen met politieke slagkracht en de 
media zijn echter zelden aanwezig. De actie houdt daardoor een zuiver caritatief karakter. 
 
* Conclusie 
De islamitische en de christelijke caritas, die we hier hebben omschreven, blijken veel gelijkenis te 
vertonen. Het gebaar wordt gedragen door enerzijds de levensbehoefte van de arme, en anderzijds 
door de 'spirituele' behoefte van de rijke om een goede daad te stellen. Doordat de acties als 
Opération Thermos en de inzet van B.K. en Dar el Ward niet structureel zijn, en ook doordat er geen 
duidelijk beeld is van de behoeften van de doelgroep, kunnen dergelijke acties niets duurzaam 
veranderen.  
(De vraag naar de manier waarop de islamitische solidariteit in Brussel, binnen de eigen 
geloofsgemeenschap via de moskeeën en andere instellingen, gestructureerd is en werkt, valt buiten 
het opzet van dit onderzoek.) 
 
2. De “post-koloniale hulp” aan de Kongolese gemeenschap in Brussel 
 
We geven hier drie voorbeelden van hulp aan Kongolezen zonder wettig verblijf, voornamelijk vrouwen 
en hun kinderen, waarmee we tijdens het onderzoek in contact zijn gekomen. Het gaat om een 
Kongolese zelforganisatie, Bondo, en om twee zeer persoonsgebonden initiatieven van katholieke 
geestelijken, die echter zeer gelijkaardig zijn. Om evidente redenen is het ons niet bekend of en 
hoeveel gelijkaardige gevallen er zijn.  
 
* Bondo asbl. 
 
Pastor M. van Bondo heeft de enquête over de voedselbedelingen niet ingevuld, maar heeft zo wel het 
adres van het Steunpunt in handen gekregen. Hij heeft contact opgenomen met Steunpunt in verband 
met een bejaard Kongolees koppel dat in Brussel op zoek is naar een appartement. Via dit contact en 
een interview is basisinformatie verzameld over de aanpak en de visie van Bondo. De organisatie richt 
zich vooral naar de Kongolese gemeenschap, en meer specifiek naar straatjongeren en naar kinderen 
met een leerachterstand. Circa 150 mensen/gezinnen doen beroep op Bondo voor materiële hulp, 
waaronder ongeveer 15 Belgen. 60 % van de mensen die geholpen worden zijn mensen zonder wettig 
verblijf. Ze overleven op laag gewaardeerd zwart werk. De meesten werken onder hun niveau. Het 
gebeurt ook dat mensen in de drughandel verzeild raken en zo aan geld komen. De zwarten zijn geen 
bedelaars, handel drijven in kleine spullen en kleine diefstallen doen ze wel. Het leven van de mensen 
zonder wettig verblijf is bijzonder zwaar. Jaar in, jaar uit, de dagdagelijkse strijd om te overleven, om je 
kinderen te kunnen geven wat je vindt dat hen toekomt... 'le quotidien' is moeilijk: 'eten, gekleed zijn, 
een dak boven het hoofd hebben, de kinderen naar school laten gaan, werken... Er is solidariteit 
binnen de gemeenschap maar ook veel na-ijver en ruzie. Iedere Kongolees zonder wettig verblijf heeft 
zijn eigen geschiedenis en dat staat actieve solidariteit dikwijls in de weg.  
 
"Les Congolais mangent le blanc et le noir". Twee maal per week brengt Bondo vers voedsel naar een 
dertigtal adressen in Brussel. Het 'wit' voedsel komt van de Voedselbank. 'Zwart' voedsel wordt door 
Bondo zelf aangekocht: semoule, poissons salés et fumés… Mensen moeten volgens pastor M. hun 
eigen waarden en gewoontes minstens gedeeltelijk kunnen behouden. Ook Kongolezen halen 
voedselpakketten omdat ze die echt nodig hebben. Zij doen dit enkel als ze echt niet anders kunnen. 
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De manier waarop het gebeurt is meestal ronduit vernederend en tast de waardigheid aan. 
Kongolezen halen voedselpakketten 'en cachette'. Als ze 5 euro hebben doen ze het niet, en eten ze 
iets anders. Mensen hebben hun trots en fierheid, die moeten ze radicaal aan de kant zetten om in de 
rij te gaan staan om een voedselpakket af te halen. Dit brengt schaamte teweeg. Ze willen 'cacher la 
honte'. 
Bondo geeft mensen ook geld, kleine bedragen tussen de 25 en de 50 euro, betaalt kleine facturen, 
komt tussen in de huurwaarborg, betaalt abonnementen e.d. Zo lang er geld is wordt er gegeven. Ook 
uit eigen zak. Als iemand aan de deur staat met honger geef je hem/haar eten, thuis of in een 
restaurant. Dat restaurant is dan geen 'sociaal restaurant', maar het restaurant waar je zelf al eens 
gaat eten.  
 
Pastor M. uit veel kritiek op de Belgen en hun organisaties, en op de manier waarop ze integratie 
definiëren. “Belgen hebben geen inzicht in de werking van de Afrikaanse samenleving en familie-
samenhang. De Belgen zijn gierig en wantrouwig, zowel de individuen, als de staat en de instellingen. 
Er is in de praktijk in België geen openheid naar niet-Belgische organisaties. De hulporganisaties 
zouden radicaal anders moeten werken: genezen en veranderen, niet 'kalmeren'. Noodhulp hoeft niet 
militair, overgereglementeerd en vernederend georganiseerd te worden. Het kan ook met respect voor 
de menselijke waardigheid van de persoon die zich aandient.” Pastor M. wil niet meewerken aan iets 
wat op een 'platform' lijkt, zolang 'samenwerking' volgens de eenzijdige Belgische visie bepaald wordt - 
en zijn vraag is of de Belgen tot een andere visie in staat zijn. 
 
Tijdens het gesprek zet M. op een bepaald moment de waterkraan aan en laat het water stromen. Na 
een tijdje vraag ik waarom hij het water laat stromen: hij wil een glas koud water drinken, en het water 
is niet onmiddellijk koel, dus laat hij het stromen. Ik geef hem het glas koud water en draai de kraan 
dicht, leg uit dat water duur is, dat je hier niet uit de rivieren kunt drinken, dat water gezuiverd moet 
worden etc. Maar dit is koren op de molen: Belgen zijn gierig! Zelfs de waterkraan houden ze dicht! 
Laat staan de geldkraan! De Kongolese levenswijze en noodhulp daarentegen is gebaseerd op de 
overtuiging dat geld moet 'stromen'... De sociale solidariteit is gebaseerd op verwantschap, op 'affectie' 
en op reciprociteit. Wie aanzien wil, moet geld en goederen uitdelen, zonder te rekenen: hoe meer je 
wegschenkt hoe rijker je bent. Sparen en dingen voor jezelf houden zijn verdacht in de ogen van 
Kongolezen, en liggen dicht bij hekserij.  De kapitalistische maatschappij, die gebaseerd is op sparen, 
verzamelen, opslaan, vermeerderen, accumuleren, is een 'geconstipeerde' maatschappij. 
  
* Het initiatief van pater jezuiet C.V. — Missieprocuur sj. 
 
Wat volgt zijn uitreksels uit een verslag van sj. C. V. over zijn activiteiten en de hulpverstrekking aan 
leden van de Kongolese gemeenschap in het Brusselse Gewest. 
 
“De actie kwam op dreef in 1997, met een jaarbudget van ongeveer 20.000 euro, gespreid over 12 
maanden. Toen was de actie niet duidelijk gericht. Het ging wel om illegalen. Sindsdien is zij 
aangegroeid, en zij kreeg een duidelijk omschreven doel: de mensen begeleiden tot aan de 
regularisatie door de huidige regering. De dossiers moesten worden ingediend voor 31 januari 1999. 
Omdat de regularisatie niet klaar was op 1 juli 2000 kwam er steeds meer volk in nood en moest de 
actie worden verlengd in de tijd. Zij bereikte de top in het jaar 2001, met een budget van 250.000 euro. 
Ook nu nog, in oktober 2002, heeft de regularisatie niet alle sociale voordelen bij de mensen gebracht: 
inschrijving in de gemeente, OCMW en mutualiteit. Zonder te spreken van de dubbele problematiek: 
werkverschaffing en goedkoper wonen, die de noden en de cijfers van verder lopende uitkeringen zeer 
hoog houdt. 
Het gaat over nagenoeg 115 dossiers van zeer ongelijke duur. Twee derden van de personen zijn 
maar korte tijd geholpen geweest. Eén derde heeft zwaar doorgewogen. Veruit de meeste personen 
die zich hebben aangediend waren moeders met kinderen. Er zijn enkele weduwen, maar de meesten 
zijn gescheiden of verlaten vrouwen met verschillende kinderen. Er is ook een belangrijk aantal jonge 
ongehuwde moeders met slechts één kind. Als er een huwelijk is geweest, was het meestal een 
gewoonterechtelijk huwelijk, soms ook een burgerlijk afgesloten en kerkelijk huwelijk. (...)  
De meeste vrouwen overleefden dank zij gelegenheidsjobs, in het zwart. Die zijn steeds moeilijker te 
vinden. De situatie van zo goed als alle vrouwen is nu geregulariseerd. De meest dynamische, de 
jongere vrouwen, zoeken naar een beroepsscholing in de sector van de hulpverpleging of de 
schoonmaak. Als zij dit volhouden is de tewerkstelling zo goed als verzekerd en het loon is voor hen 
interessant. Zo lang een Kongolese vrouw geen gepaste vorming heeft gevolgd vindt zij moeilijk werk. 
Soms zegt het OCMW maar steun toe, als de vrouw bewijst dat zij werk heeft gezocht, tijdelijk werk 
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heeft verkregen en ervoor betaald werd. Andere OCMW’s geven ook steun zonder dat de vrouw werk 
heeft gevonden. 
 (...) Ellendig in Brussel is de hoge huishuur, waartegenover geen behoorlijk comfort staat. Ramen 
sluiten slecht, waterleidingen zijn lek, er ontsnapt gas in de badkamer, deurpanelen vertonen spleten. 
(...) De eigenaars kijken er niet naar en blijven hardnekkig hoge huur eisen. Deze problematiek staat 
bekend in ons land als één van de voornaamste oorzaken van armoede, ook onder de Belgen (...).” 
 
* Het initiatief van broeder Passionist L.V. 
 
Broeder L.V. heeft in mei 2002 contact gezocht met het Steunpunt. Hij was vroeger verbonden aan het 
Bureel Aankoop Missionarissen van de Missieprocuur sj., maar is zelf nooit in Kongo geweest. Het 
doel van zijn leven is 'helpen'. De broeder heeft tijdens zijn leven via tweedehandswinkels, 
verkooptentoonstellingen en bedelbrieven geld verzameld voor de jezuïtenmissie.  
Jarenlang reed hij dagelijks naar de veilingen in Brussel en Mechelen en voorzag de 
armenorganisaties en sociale restaurants in Brussel van groenten en fruit. 
De broeder blijkt sedert lange tijd Kongolese vrouwen in het Brusselse financieel te helpen, maar kan 
dit, gezien zijn hoge leeftijd van 83 jaar, niet meer dragen, en overhandigt de lijst met de namen en 
adressen van de vrouwen, met de vraag of het werk voortgezet kan worden. Hij betaalt momenteel nog 
voor een tiental Kongolese vrouwen de huishuur, het leefgeld voor de familie en het studiegeld voor de 
kinderen. De broeder heeft geen fondsen meer, wel ongeveer 50.000 euro schulden, en hij zoekt  een 
bevriende organisatie die zijn werk (en schulden) kan overnemen.   
 
* Conclusie 
Het werk van de beide geestelijken richt zich tot mensen zonder wettig verblijf van één etnische groep. 
Beiden hebben ze door hun leven en hun missiewerk banden met Kongo opgebouwd. Ze zijn  goed 
bekend met de Kongolese mentaliteit, zeden en gewoonten, en met de politieke situatie. Ze hebben de 
hulp uitgebouwd op een moment dat werd verteld dat hulp aan mensen zonder wettig verblijf wettelijk 
strafbaar zou zijn, en dat andere dan caritatieve hulp voor deze groep volledig onmogelijk was. De 
hulpvraag ging in alle gevallen veel verder dan het voorzien in voedsel. Het betrof voornamelijk hulp 
aan alleenstaande vrouwen met kinderen, ongeschoold of met een scholing die niet afgestemd is of 
was op de Belgische arbeidsmarkt. De hulpvraag betrof dus het volledige leven van de vrouwen en 
hun kinderen: huisvesting, voeding, kleding, medische kosten, schoolkosten,... De bereidheid om 
verregaand te helpen laat zich hier mede begrijpen vanuit het feit dat de geestelijken en hun orde goed 
bekend waren met de situatie waar de vrouwen uit gevlucht zijn. Tegelijk is de hulp vermoedelijk voor 
een deel 'oneconomisch' besteed omdat de beide geestelijken niet optimaal geïnformeerd waren met 
name over de wettelijke mogelijkheden inzake financiële tussenkomst voor dringende medische hulp 
voor mensen zonder wettig verblijf, een post die zwaar doorweegt op het hulpbudget. 
 
3. Religieuze gemeenschappen van andere etnieën 

 
Uit al het voorgaande is al gebleken dat, op weinige uitzonderingen na, de organisaties die voedsel 
bedelen en voedsel ontvangen van de Voedselbank, verbonden zijn met een kerk of een religieuze 
instelling. Bij de organisaties die de enquête ingevuld terugstuurden gaat het om - actuele of 
historische - banden met de katholieke of protestantse kerk. Bij de organisaties die voedsel ontvangen 
van de Voedselbank maar de enquête niet terugstuurden vinden we nog 13 katholieke organisaties, 
waarvan 4 met banden met de Sint-Vincentius à Paulo beweging, en 2 diensten voor vreemde 
studenten, Amani-Vicariat Catholique des étudiants internationaux en Maison Africaine. Verder zijn er 
5 Protestantse organisaties, waarvan 4 diensten van het Leger des Heils, 2 Evangelische kerken en 
een vredesbeweging. Eén socialistische dienst ontvangt voedsel van de Voedselbank, evenals één 
krakersbeweging. Van dertien organisaties hebben we geen aanduiding van hun inspiratie of 
achtergrond. Onze veronderstelling is dat deze diensten, op een uitzondering na, weinig zullen 
afwijken van de gekende profielen en zich laten inschrijven in het geschetste veld van de 
hulpverlening. 
 
Van drie andere kerken die voedsel ontvangen vonden we internet-informatie: Eglise de Dieu en 
Belgique- Nouvelle Jérusalem, Eglise de Dieu des Elus Christ, en Fondation Coeurs Unis pour la Paix. 
Op internet wordt het niet duidelijk op welke manier deze kerken hun sociale functie invullen, of 
waarvoor zij het voedsel van de voedselbank precies gebruiken. Wat wel duidelijk wordt is dat het om 
‘levende’ kerken gaat. Hun voorgangers worden voorgesteld als bezielde figuren, begeesterde 
sprekers en meestal zangers. Zij doen handopleggingen en genezingen, zij verrichten ‘miracles'... 
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Hierna bespreken we nog enkele kerken waar we via de werking van het Steunpunt Mensen zonder 
Papieren mee in contact zijn gekomen. Doordat we in deze kerken ook reeds missen en 
gebedsdiensten hebben bijgewoond, beschikken we over meer informatie dan over de drie 
voornoemde kerken die voedsel van de Voedselbank verdelen.  
 
 
* The Filippino Christian Church  
 
Deze kerk in Anderlecht is een Evangelische kerk die zich zoals de naam zegt hoofdzakelijk tot 
Filippino’s richt. De kerkdiensten duren 2 à 3 uren. Een goed deel daarvan wordt gewijd aan 
bijbelstudie: iedere kerkganger heeft zijn bijbel bij, de voorganger springt van het ene vers naar het 
andere, verzen worden vergeleken en interpretaties besproken. Het andere luik van de dienst is het 
zingen: een muziekbandje brengt de kerk 'in beweging' met zang en dans. Deze ‘kleine’ kerk die iedere 
zondag ongeveer 150 bezoekers kent, is nog steeds zeer actief binnen de Filippijnse gemeenschap 
die tot voor de regularisering een hoofdzakelijk illegale gemeenschap was. De kerk is het sociale 
trefpunt, en zorgt voor sociale en materiële ondersteuning. De geboden hulp gaat niet van één persoon 
uit maar van het netwerk van mensen dat mekaar in de kerk treft.  Die hulp omvat alle domeinen: 
huisvesting, voeding, het vinden van werk,... 
 
* The Saint-Rémy Church  
 
The Saint Rémy-Church van Fr. A.d.G. is een katholieke kerk waar iedere week 200 à 300 mensen de 
mis bijwonen. Tot voor de regularisering was dit een kerk die hoofdzakelijk Filippijnse mensen zonder 
wettig verblijf bij mekaar bracht. Het is een levend netwerk waarbinnen mensen mekaar op alle vlakken 
helpen.  
 
 

Verslag van een gesprek met C. Y. 
C.Y. heeft een diploma Bachelor of Science in Commerce en is Major in Accounting, maar in 
Brussel werkt zij als poetsvrouw in het zwart. Ik ontmoet haar in de Filippino Christian Church 
maar zij is eigenlijk parochiaan van de Saint-Rémy Church.  
 
Toen zij ongeveer twaalf jaar geleden in België aankwam kende zij hier één Filippijnse 
familie. Die hielpen haar aan haar eerste baantje als poetsvrouw, die mensen hielpen haar 
dan weer  verder aan werk en aan een klein appartementje waar ze samen met een andere 
Filippijnse vrouw ging wonen. 
Zij heeft nooit armoede of honger gekend omdat ze dadelijk kon beginnen werken. Filippijnen 
worden goed betaald voor het werk dat ze doen, zij denkt dat ze beter betaald worden dan 
andere nationaliteiten. Zij verbindt dit met hun grote aanpassingsvermogen aan andere 
leefvormen.  
Filippijnen gaan bij haar weten niet naar organisaties die voedsel bedelen of naar andere 
caritatieve instellingen: zij helpen elkaar, ze zijn hiervoor goed georganiseerd rond de 
kerkgemeenschappen, protestants en katholiek, maar ook in civiele gemeenschappen. 
 
Volgens haar zijn Filippino's ook zeer fier, wat zich uit in hun voorkomen, maar ook in de wil 
voor hun levensonderhoud te werken - en niet 'geholpen' te moeten worden. Yolanda kookt 
voor zichzelf. Als ze alleen is kookt ze meestal Westers, het gaat sneller en is eenvoudiger. 
Voor feesten kookt ze op Filippijnse wijze, gemengd met Europese elementen. Filippijns 
koken gaat gepaard met veel rituelen en is zeer omslachtig. Je moet er echt tijd voor maken 
en dit is gezien haar leven en werk hier niet mogelijk. 
 
 

* Faith Foundation  
 
Faith Foundation is een Pinksterkerk. De populatie is Afrikaans, hoofdzakelijk Ghanees. De diensten 
gaan door in een zaal die meer lijkt op een uitgeleefde dancing dan op een kerk. De voorganger 
zweept de zaal op, er wordt gedanst en gezongen en opgeroepen tot goed gedrag en zeden: 
criminaliteit, overspel en homosexualiteit worden in alle toonaarden veroordeeld. Er zijn bijbels, 
stichtelijke lectuur en videos van verschillende voorgangers te koop.  De dienst duurt uren, terwijl de 
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kinderen spelen, de volwassenen in en uit lopen en achter in de zaal praten. Onder het publiek 
bevinden zich een gering aantal blanken, een paar Belgische vrouwen die getrouwd zijn met 
Ghanezen en een verdwaalde en verwarde Poolse vrouw.  
 
 
* The Pentecostal Church  
 
Deze kerk is eveneens een Pinksterkerk van de Ghanese gemeenschap. De diensten gaan door op de 
zolderverdieping van een voormalig industrieel pand. De grote ruimte zit stampvol. Iedere zondag zijn 
er twee diensten, er is een dienst in een Ghanese taal en het Frans, en een dienst in een Ghanese taal 
en het Engels. Een deel van de mensen die deze kerk bezoeken kennen geen andere dan hun 
Ghanese taal. Een groot deel van de populatie is analfabeet. De diensten duren ook hier uren. De 
vrouwen zijn bijna zonder uitzondering in traditionele klederdracht, de mannen dragen hoofdzakelijk 
Westerse pakken, de kinderen zien er uit als op foto's uit de koloniale periode. Ook hier wordt 
gezongen en gedanst. Vrouwen wiegen en zingen zichzelf in trance. Een groep vrouwen brengt 
liederen en onmogelijk te volgen, stichtelijke verhalen. Een ‘zondaar’ doet een openbare biecht en 
wordt voor iedereen met veel vertoon de les gelezen. 
  
In de voormalige kantoren kunnen de mensen advies en hulp vragen aan de verantwoordelijken van 
de gemeenschap en/of een afspraak maken voor een onderhoud in de loop van de week.  
Het cultuurverschil tussen deze gemeenschap en de Belgische samenleving is gezien de 
taalverschillen en het opleidingsniveau van een groot deel van deze mensen enorm. Slechts een deel 
van deze populatie kon tijdig bereikt  en/of overtuigd worden voor regularisering. Een deel kwam later 
in België aan. Dit maakt dat velen nog steeds illegaal zijn.  
 
* De latino-gemeenschap van de Rijke Klaren Parochie 
 
De Rijke Klaren Parochie is een katholieke parochie in het centrum van Brussel. De kerk fungeert als 
een trefpunt voor Spaanssprekenden in Brussel. De gemeenschap die daar verzamelt bestaat nog 
steeds voor een groot deel uit illegale Latino's, in hoofdzaak vrouwen. Slechts een gering deel van de 
Latino's die clandestien België binnenkwamen, vroeg regularisat van de verblijfssituatie. Regularisatie 
neemt volgens Padre F. vooral de angst weg. Geregulariseerden laten bij zichzelf de gedachte toe dat 
ze misschien niet naar hun land van herkomst zullen terugkeren, ze leggen het gevoel af 'en passage' 
te zijn. Ze zoeken een betere woning of proberen hun woning beter in te richten. De Latino-
gemeenschap groeit nog steeds aan. Volgens Padre F. is de gemeenschap van Latino's als 
gemeenschap zelfredzaam.  De mensen helpen mekaar met het zoeken van huizen of het geven van 
onderdak, dit is gemakkelijker voor meisjes en vrouwen dan voor mannen of jongens, het vinden van 
scholen voor de kinderen, het vinden van werk vooral binnen de Spaanssprekende gemeenschap in 
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, e.d. . 
 
Op een bepaald moment besloot Padre F. een sociaal assistente in dienst te nemen om steun en 
dienstverlening gestroomlijnder te laten verlopen. Zijn ervaring was echter dat dit de gemeenschap 
deresponsabiliseerde. De mensen gingen ervan uit dat er iemand was die het wel zou oplossen, en 
namen zelf geen initiatief meer. Dit proefproject werd dan ook snel gestopt. Volgens Padre F. zijn 'zijn' 
Latino's zeer goed op de hoogte van de voorzieningen in het BHG. De handigen verzamelen volgens 
hem alles wat gratis aangeboden wordt, en geven dingen door aan de anderen. Ze proberen ook 
zoveel mogelijk te sparen om naar de achtergebleven familie door te sturen. Het is noodzakelijk te 
onderzoeken wat de reële situatie van de mensen is die men hulp geeft. Registratie van de gebruikers 
is volgens hem aangewezen omdat 'gratis' bij de mensen een 'bedelaarsmentaliteit' in de hand werkt. 
Het leert de mensen een verkeerde attitude aan.  
 
Zo goed als alle clandestiene latino-vrouwen die hij kent hebben werk, mannen hebben meer 
problemen om werk te vinden. Dit zorgt voor depressies bij de mannen die noodgedwongen voor het 
huishouden en de kinderen moeten zorgen, en die het statusverlies binnen het gezin en naar de 
gemeenschap toe moeilijk kunnen dragen. Padre F. ontkent niet dat een deel jonge Latino-mannen in 
de homoprostitutie terechtkomen. Volgens hem gaat het hier echter om mannen die reeds 
homosexueel waren in het thuisland en afkomen op de homoscène in Europa. Ze pendelen volgens 
hem tussen de grote Europese steden. 
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Padre F. is 24 op 24 uur bereikbaar op zijn GSM. Hij krijgt vooral telefoon van eenzame mensen. De 
telefoons gaan meestal over 'thuis', degenen die achtergebleven zijn, goed of slecht nieuws.  De hulp 
die hij kan bieden is, behalve een luisterend oor, het zoeken van begeleiding en vertaling bij dokters- of 
ziekenhuisbezoek, het tussenkomen voor medische zorgen bij het OCMW, het zoeken van tijdelijk 
onderdak voor nieuwkomers. Er worden maximum vijf dagen in een jeugdherberg betaald. Vroeger 
werden ook medicijnen gratis gegeven nu wordt er een afspraak voor terugbetaling gemaakt en dit 
werkt uitstekend. Noodgevallen, bv. mensen die dringend voedselhulp nodig hebben,  komen zelden 
voor, zowat één maal per zes maanden. 
 
* Het 'Centre Hispano-Belge'  
 
Deze sociale dienst helpt vooral Latino's  - geschat op 90% -, en daarnaast ook Marokkanen en Oost-
Europeanen. Zo'n 70% van het publiek zijn mensen - vooral vrouwen - zonder wettig verblijf. De 
situatie wordt volgens zuster M.F. grimmiger, omdat het ook voor vrouwen moeilijker wordt om werk te 
vinden. Er zijn teveel mensen die hetzelfde soort werk zoeken en de betaling is daardoor omlaag 
gegaan. De woningmarkt, waar uitbuiting en bedrog schering en inslag zijn, vormt het hoofdprobleem. 
De nieuwe clandestienen hebben terug meer schrik om een dossier voor regularisering in te dienen. 
Het gaat nu vooral om economische migranten in tegenstelling tot de vorige generatie clandestienen 
die vooral om politieke redenen hun land ontvluchtten. 
 
* Het 'Centro Evangelico-Hispano' 
 
De evangelische kerk van E.V. telt ongeveer 300 parochianen. De gemeenschap bestaat hoofdzakelijk 
uit mensen zonder wettig verblijf, vooral alleenstaande vrouwen met kinderen. Iedere zondag zijn er 
ongeveer 200 mensen in de dienst die 2,5 uur duurt. Voor de dienst is er een uur evangelische les en 
na de dienst blijven de mensen napraten. Er is opvang voor de kinderen. 
 
E.V. en zijn medewerkers besteden veel tijd aan sociale hulpverlening. Iedere namiddag doen ze 
huisbezoeken. De parochianen betalen een bijdrage naar inkomen voor het functioneren van de kerk 
en voor het ondersteunen van de zwaksten van de gemeenschap. Het centrum helpt bij het betalen 
van de huurwaarborg, achterstallige huur, electriciteits- en andere rekeningen en abonnementen voor 
stads- en treinvervoer. De begunstigden ondertekenen een brief dat ze het geld ontvangen hebben. 
E.V. gaat er prat op dat de boekhouding van zijn vzw volledig wit is. 
 
De cruciale problemen van de mensen van zijn gemeenschap vindt E.V. de prijzen van de 
huurwoningen en het vinden van betaalbare kinderopvang. De vrouwen werken om hun gezin te 
onderhouden, maar willen tegelijk ook de familie in het thuisland ondersteunen. Zij moeten daarom 
absoluut kunnen werken. Hij wil in zijn centrum tijdens de week een crèche inrichten, maar krijgt 
hiervoor geen toelating. Zijn centrum bevindt zich op de eerste verdieping van een oud industrieel 
pand en heeft geen tuin of 'groenzone'. 
 
 
 
4. Twee voorbeelden van initiatieven zonder religieuze achtergrond 
 
- The Universal Embassy 
“L’Ambassade Universelle est établie dans le bâtiment de l’ancienne ambassade de Somalie. 
L’Ambassade Universelle réunit des individus conscients de la discimimation produite par le lien à une 
nationalité. L’Ambassade est une habitation d’urgence, un lieu de rencontre, une représentation,… 
pour des personnes en procédure de régularisation. L’Ambassade Universelle vise l’entraide et ainsi 
l’autonomie”. 
 
De Universal Embassy, gehuisvest in Elsene, in de voormalige Somalische ambassade, is een 
buitenbeentje in de Brusselse opvang van en hulp aan mensen zonder wettige verblijfsdocumenten. 
Het project is een uitloper van de actie rond Kerkasiel, na de brand in de Begijnhofkerk vond een deel 
mensen geen woonplaats. Ze verbleven met een kleine groep in verschillende panden tot ze de 
voormalige ambassade aangeboden kregen. Deze mensen zijn nu bijna allen geregulariseerd en 
hebben het pand verlaten om zelfstandig te gaan leven. 
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In het huis wonen in de zomer van 2002, vijfentwintig mensen zonder wettig verblijf. Zij zijn vooral van 
Maghrebijnse afkomst, naast enkele Albanezen en een familie, met kinderen, uit Ecuador. De mensen 
die in de ambassade wonen, halen éénmaal per maand voedsel van de Voedselbank. Het voedsel 
van de Voedselbank is een hulp maar is volstrekt ontoereikend om de 25 mensen te voeden. Zij 
werken dan ook, net als andere mensen zonder wettig verblijf, in laagwaardige jobs: nachtwinkels, 
schoonmaak, … Voor het onderhoud van het huis ontvangen de bewoners en actievoerders hulp van 
de kerk (collecte) en van een aantal mensen verbonden aan de VUB. 
 
Het project wordt gedragen door een ‘feitelijke vereniging’ van zes vrijwilligers, vooral kunstenaars en 
intellectuelen, die door diverse acties de aandacht willen vestigen op de problematiek van de 
migraties. Zij ontwikkelen en ondersteunen het gedachtegoed rond wereldburgerschap. 
 
Zij werken samen met andere organisaties die werken en nadenken rond de problematiek van 
migranten en illegaliteit en proberen via acties de problematiek van de mensen zonder wettig verblijf in 
de aandacht te houden van het grote publiek. 
In hun werking ervaren zij en proberen zij het hoofd te bieden aan alle problemen die samenhangen 
met de onwettigheid van verblijf van de bewoners. Zij geven ze onderdak, juridisch advies, taallessen 
e.d. Elke week is er een samenkomst met de actievoerders, de bewoners en alle geïnteresseerden 
van buitenaf. Op dat moment kunnen ook mensen zonder wettig verblijf die niet in de ambassade 
verblijven advies komen vragen. Deze advieswerking zou de Universal Embassy graag uitbouwen 
door het tewerkstellen van een sociaal assistent (vol- of deeltijds), die de werking in het huis en het 
advies aan mensen zonder wettig verblijf beter zou kunnen uitbouwen. Een betaalde kracht 
aanwerven is onmogelijk voor de Universal Embassy zelf, aangezien zij zelf geen inkomsten of 
subsidies hebben. Ze zoeken dit te realiseren via een samenwerkingsverband. 
 
* MQM — Een Pakistaanse politieke partij 
 
In Pakistan leven tussen de 97 en 99 % moslims. MQM is een liberale Pakistaanse politieke partij. 
Volgens onze gesprekspartners veroordeelt de partij extremisme, en wil zij een scheiding tussen religie 
en staat. De partij begon als partij van Indische migranten in Pakistan, maar breidde later uit naar 
Pakistanen. (United National Front). De Indische immigranten werden en worden uitgesloten in 
Pakistan: zij hebben geen toegang tot staatsdiensten, scholing e.d. Er is geen kastesysteem maar wel 
een sterke opdeling tussen mensen die op één of andere manier bij het leger betrokken zijn en zij die 
dit niet zijn. Het leger is overal dominant.  
 
De twee grote problemen van Pakistan zijn de macht van het leger, de corruptie en de ongeletterdheid 
van 78 % van de bevolking. “Het leger verandert de economische oorlog in een godsdienstoorlog en 
leidt ‘religieuze extremisten’ op, die mensen lopen in de val van het grootkapitaal, zij zijn 
kanonnenvoer... “. Er leven ongeveer 40 leden van MQM in Brussel. Zij helpen mekaar. Iemand die lid 
is van hun partij zal nooit gebrek kennen zolang de anderen iets hebben.  

 
First fight for stomach.  
Verslag van een gesprek met S., een Pakistaanse illegaal. 
 
S. is een man van om en bij de 35 jaar. Hij  verblijft ongeveer een jaar in België. Hij is 
afkomstig uit Karachi, de financiële ruggengraat van Pakistan, een stad met 14 miljoen 
inwoners. Karachi is goed voor 70% van het Bruto Nationaal Product van Pakistan. Sinds 
1992 heerst er een oorlogssituatie. De vrouw van S. en hun twee kinderen verblijven nu nog in 
Karachi onder de hoede van zijn vader en zijn broer. In Pakistan leeft bijna iedereen in een 
‘joint  family’ systeem.  
 
S. deed een aanvraag voor politiek asiel maar kreeg na 2 maanden reeds een negatief advies. 
Hij ging hiertegen niet in beroep. Zijn toestand was op dat moment nog verward: zijn moeder 
was stervende in Pakistan en hij had geen geld. Hij verblijft sindsdien illegaal in België. S. is 
een ervaren metser. In Brussel werkt hij in het zwart in een Pakistaanse nachtwinkel. Hij werkt 
er voor Pakistanen uit een andere provincie die hem onderbetalen. Hij verdient 25 euro voor 
15 uur werk. Soms kuist hij ’s nachts in grote restaurants. Hij heeft nooit in het zwart in de 
bouw gewerkt, dit circuit is hem niet bekend. 
 
Samen met drie andere Pakistanezen, leden van MQM, woont hij op de derde verdieping van 
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een vervallen pand in Brussel. De andere mannen wachten nog op een uitspraak over hun 
asielaanvraag. Zij ontvangen OCMW-steun (elk ongeveer 550 euro). Voor hun deel van de 
derde verdieping betalen zij 400 euro (zonder de kosten van water en elektriciteit).. Zij 
beschikken samen over een kamer, een kleine keuken en een hokje met een toilet en douche. 
In de kamer zijn geen meubels, geen bedden, geen matrassen. Er is wel een stapel dekens 
en een paar poefs. De centrale verwarming heeft nooit gefunctioneerd, warm water is er niet. 
De eigenaar reageert niet op hun herhaaldelijke vraag om de woning te verbeteren. 
Volgens het OCMW zouden ze afzonderlijk moeten wonen. 
 
De mannen kennen Caritas International, Red Cross en Ciré. Deze organisaties doen ‘niets’ 
zeggen ze. Je kan er langs gaan en je verhaal doen, maar ze kunnen niet helpen. “They say a 
lot, but they don’t do anything”. Het meest problematisch ervaren zij de medische hulp. Dit is 
iets waar ze zelf niet voor kunnen instaan en waar ze moeilijkheden ervaren om hulp te 
bekomen.  
 
Met organisaties die voedsel bedelen in Brussel zijn ze niet bekend.  
Zij koken samen en eten samen. Zij koken traditioneel Pakistaans, kopen de ingrediënten in 
Pakistaanse winkels en op de markt. Als ze konden op restaurant gaan dan gingen ze overal: 
Europees, Chinees, Latino,... Pakistanezen willen alles proberen.  
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IV. Conclusies en aanbevelingen 
 
1. De kwaliteit van de voedselhulp: toetsstenen 
 
Voedselhulp dient begrepen te worden als een vorm van noodhulp. De verstrekte noodhulp dient, 
vooreerst effectief te zijn: de voedselhulp dient kwantitatief en kwalitatief goed te zijn, zo dat de hulp 
een reële bijdrage levert tot de voedselzekerheid.  De hulp dient de waardigheid van de hulpvrager te 
respecteren, en dus dient de hulpverlening in waardige omstandigheden te gebeuren, met respect 
voor de privacy. De voedselhulp kan een urgent en primair karakter hebben, maar dient toch altijd ook 
ingebed in een bredere zorgaandacht: de vraag naar voedselhulp is steeds slechts deel van een 
groter probleem, en dikwijls symbolisch voor een groter probleem. De voedselhulp dient gepast te zijn, 
wat onder meer inhoudt dat de hulp in de mate van het mogelijke rekening houdt met de bijzondere 
situatie en herkomst (sociaal, maar ook cultureel) van de hulpvrager: zich voeden is immers steeds 
ook een sociale en een culturele praktijk.  
Naast de vermelde verwachtingen die geformuleerd kunnen worden ten aanzien van de afzonderlijke 
initiatieven, dienen verwachtingen geformuleerd ten aanzien van de 'sector' van de voedselhulp. Het is 
immers belangrijk dat er een soepel institutioneel kader bestaat dat, tegelijk, de onafhankelijkheid, de 
'locale cultuur' en de eigen inspiratie van de initiatieven respecteert, maar deze tegelijk ondersteunt zo 
dat zij met maximaal rendement kunnen werken. Kwesties zoals de kwantiteit en kwaliteit van de 
voedselvoorraad, de inbedding van de hulpverlening in een bredere sociale en juridische hulp, de 
kwaliteit van de doorverwijzing e.d. kunnen niet uitsluitend op het niveau van de individuele initiatieven 
opgelost worden. 
 
2. Conclusies 
 
Uit het onderzoek kunnen de volgende conclusies worden getrokken. 
 
2.1. De bevoorrading van de voedselbedelingen stelt problemen.  
 
De kwantiteit en kwaliteit van de goederen geleverd door de Voedselbank blijkt onvoldoende zodat de 
organisaties een gebrek hebben aan kwaliteitsvolle producten. Het merendeel van de organisaties 
moet zelf fondsen verwerven om voedsel bij aan te kopen, of zelf op alle mogelijke manieren voedsel 
verzamelen. Toch slagen ze er globaal genomen niet in om de voedselbedelingen voldoende 'effectief' 
te maken, d.w.z. voedselzekerheid te realiseren. De sociale restaurants daarentegen slagen hierin 
wèl. 
 
2.2. In de werking en de doorverwijzingspraktijk van de sociale diensten en de 

hulpverleningsorganisaties speelt een perverse 'top-bottom'-logica.  
 
In een rechtsstaat waarin de sociale zekerheid gegarandeerd wordt kunnen vrijwillige en 
menslievende organisaties instaan voor de - onvermijdelijke - 'noodgevallen'. Deze organisaties en 
initiatieven zouden, normaal gesproken, vervolgens moeten kunnen doorverwijzen naar de officiële 
diensten waar behoeftigen hun rechten kunnen laten gelden, en waar de hulp breder en meer 
gestructureerd kan zijn. De facto blijkt evenwel dat de overheid - OCMW's - mensen uit de officiële 
dienstverlening wegduwen en ze doorverwijzen naar liefdadigheidsorganisaties. De overheid ontwijkt 
zo haar verantwoordelijkheid, zonder de organisaties in de materiële mogelijkheid te stellen de 
behoeftigen op een behoorlijke manier te helpen. 
 
2.3. De voedselhulp heeft - zowel voor de hulpvrager als voor de hulpverlener - een belangrijke 

symbolische functie.  
 
De hulpverleners, dikwijls vrijwiligers, willen niet zomaar een populatie goed voeden, maar vooral 
mensen helpen en er voor zorgen dat mensen zich gesteund en geholpen voelen. Voor de 
hulpvragers staat de vraag naar voedsel dikwijls voor een bredere hulpvraag. Opvallend is dat 
nagenoeg àlle initiatieven een kerkelijke achtergrond hebben of religieus geïnspireerd zijn. Als 
'symbolische interactie' is deze hulp dan echter in belangrijke mate ook cultureel gekleurd, en kan het 
uitgaan van de eigen culturele evidenties - bij hulpvrager en hulpverlener - leiden tot misverstanden. 
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2.4. De mensen zonder wettig verblijf blijken slechts marginaal gebruik te maken van de 

voedselbedelingen.  
 
Enkel mensen uit Oost-Europa vinden, zo lijkt het, gemakkelijk de weg. Dit kan deels te maken 
hebben met het feit dat de voedselhulp qua organisatie of voedselaanbod te 'Europees' is, maar heeft 
vooral te maken met de bijzondere sociale situatie van de populatie. Ofschoon deze mensen zeker 
behoeftig zijn en hulp nodig hebben, zijn ze zeer verschillend van de 'gewone' behoeftigen van 
Belgische herkomst, die de 'normale' populatie van de organisaties vormen. Ze zijn veel meer 
weerbaar - individueel én collectief - en zijn ook veel minder sociaal vereenzaamd.  
 
2.5. Binnen de welzijnszorg in Brussel zijn etnisch-cultureel gestructureerde netwerken, 

eveneens dikwijls met een relgieuze inslag, van fundamenteel belang.  
 
Binnen deze netwerken speelt het onderscheid tussen mensen mét en zonder wettig verblijf 
nauwelijks. Zeker is dat mensen zonder wettig verblijf hier wèl massaal participeren en een eerste 
'opvangnet' vinden. Het zal echter zeer moeilijk zijn om deze vorm van zelfredzaamheid aan te 
schakelen op de Belgische structuren: hier spelen culturele verschillen een zeer grote rol. 
 
3. Aanbevelingen 
 
Voorafgaand aan concrete voorstellen ter verbetering van de voedselverdeling in Brussel dient 
gewezen op het belang van een betere kennis van de ‘allochtone’ sociale netwerken en de 
samenlevingsmodellen en de sociale waarden die daar spelen. Het is in elk geval zo dat voor de 
opvang van en de interactie met migranten en vluchtelingen deze netwerken, die zeer actief en 
waardevol zijn, meegerekend moeten worden in het beleid terzake. Op dit moment is hierover te 
weinig bekend, en beschikt de sociale sector over te weinig competentie en ervaring in ‘interculturele 
communicatie’ om aan te sluiten bij deze netwerken. 
 
3.1. Een ‘Trefpunt Noodhulp’ 
 
Uit de enquête blijkt dat alle organisaties menen dat de werking van de verschillende organisaties, 
idealiter, op elkaar afgestemd zou moeten worden en dat meer overleg absoluut noodzakelijk is. 
Tegelijk weten ze allemaal, wellicht omdat ze alle voor het grootste deel met vrijwilligers werken, en 
zelf het gevoel hebben de problemen niet aan te kunnen, dat een dergelijk overleg niet eenvoudig te 
organiseren is. Er is gewoonweg geen tijd voor uitgebouwd overleg met andere organisaties. Het is 
niet duidelijk wie de organisatie op zich zou kunnen nemen en wie er de middelen voor heeft. We 
kunnen de reacties samenvatten met de opmerking van Centre d’entraide de Jette: “Oui, mais 
comment? Une véritable coördination entre services serait sans doute assez lourde à organiser. Qui a 
les moyens de l’organiser?”. 
In Vlaanderen zijn er nochtans twee voorbeelden  van een ‘lichtgewicht’-structuur die een dergelijke 
coördinerende functie op zich neemt. In Gent en Antwerpen functioneren twee ‘trefpunten’ die elk, met 
een halftijdse kracht, bezoldigd door het bisdom, de voedselhulp coördineren. Een halftijdse kracht 
blijkt echter absoluut onvoldoende om het werk op te nemen. (cfr. Bijlage 5). 
 
Toch stellen wij dat, op korte termijn, het opzetten van een dergelijk trefpunt met een minimale 
coördinatiefunctie in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest noodzakelijk is. Een vouwfolder met nuttige 
informatie volstaat niet meer. 
  
Een goed uitgebouwd ‘Trefpunt Noodhulp’ kan volgende functies vervullen : 
- de voedselhulp in het Gewest beter introduceren in de sociale dienstverlening en het 

welzijnswerk;  
- het verbeteren en professionaliseren van de voedselverzameling;  
- het verstevigen van de financiële en organisatorische basis van de organisaties; 
- het organiseren van vormingsinitiatieven voor de vrijwilligers inzake methodiek, 
- het uitwerken van een deontologie  
- het inzicht bieden in de sociale en culturele achtergrond van de hulpvragers 
- het regelen van de ‘zone-verdeling’;  
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- het testen van een eenvoudig registratie-systeem dat toelaat de armoede-problematiek beter in 
kaart te brengen… 

 
3.2. Structurele ondersteuning van de Voedselbank. 
 
De werking van de Voedselbank dient dringend geëvalueerd te worden. De problemen die zich stellen 
hebben vooral te maken met de kwaliteit en de kwantiteit van de goederen die door de Voedselbank 
kunnen geleverd worden, en in tweede orde met de ophaling en distributie van de goederen. Een 
groot deel van deze knelpunten komen voort uit het feit dat de Voedselbank niet over structurele 
middelen beschikt. De Voedselbank is voor zijn werking te zeer afhankelijk van financiële en materiële 
giften van particulieren, van overschotten van bedrijven en van vrijwilligerswerk. Het is onverantwoord 
dat dit belangrijke werk enkel wordt overgelaten aan de gedreven inzet van vrijwillig(st)ers. In feite zou 
het normaal moeten zijn dat de Voedselbank zou beschikken over structurele werkingsmiddelen 
voor bijv. het huren van de opslagplaatsen en het tewerkstellen van een basisequipe van contractueel 
personeel.  
 
De Voedselbank is in feite een groot bedrijf dat gerund zou moeten worden door professionele en 
vrijwillige medewerkers van verschillende disciplines, waaronder een diëtiste. Er moet immers een 
actief beleid gevoerd worden van, enerzijds, het opsporen van voedseloverschotten en anderzijds van 
het samenwerken met donatoren/bedrijven die een engagement op lange termijn willen aangaan voor 
het regelmatig leveren van levensnoodzakelijke voedingsmiddelen. Het beleid van de Voedselbank 
kan zich principieel vanuit de invalshoek van de nood aan voedselzekerheid niet enkel beperken tot 
de vraag ‘wat kunnen we krijgen?’,  maar moet uitgaan van de vraag ‘wat is er nodig?’.  Leveringen 
die enkel in het voordeel zijn van de bedrijven die producten zonder voedingswaarde zonder 
vernietigingskosten en met fiscaal voordeel willen dumpen moeten vermeden worden. Eerder zou 
moeten uitgekeken worden naar een actief beleid terzake in het kader van het ethisch 
ondernemen. 
 
De Voedselbank kampt ook met een probleem van ophaling en distributie van de producten. Het gaat 
hier zowel om een gebrek aan vrachtwagens of bestelwagens, als om een gebrek aan chauffeurs. 
Men zou bijv. kunnen nagaan of hiervoor samenwerking met de civiele bescherming mogelijk is. Voor 
de bevoorrading van de voedselbedelingen en sociale restaurants zou het gezamenlijk beschikken 
over een bestelwagen met chauffeur een oplossing kunnen bieden. 
 
Fundamenteel wensen wij te stellen dat de eindverantwoordelijkheid mbt. het fenomeen van de 
voedselbank niet kan liggen bij een politieke overheid met economische bevoegdheden. Vanuit 
de behoeften van de cliënten bekeken betreft het hier een bevoegdheid van maatschappelijke 
integratie en sociale zekerheid. De Belgische federale instellingen moeten hun verantwoordelijkheid 
derhalve ernstig opnemen. Het bestaan en het functioneren van de voedselbank moet bekeken 
worden in verhouding tot het vraagstuk van de effectieve sociale onzekerheid en de maatschappelijke 
uitsluiting van de 95.000 gebruikers van de voedselbedeling in België. 
  
3.3. Meer alternatieve modellen: de sociale kruidenier 
Een van de conclusies uit de gegevens van de enquête en de bezoeken ter plaatse is dat de sociale 
restaurants goed functioneren en een behoorlijk voedingsaanbod bieden. Nochtans is het zo dat de 
bezoekers hier steeds– zij het soms zeer bescheiden – voor de maaltijd dienen te betalen. Dit is ook, 
zo kan men vermoeden, symbolisch en psychologisch belangrijk: de asymmetrie tussen de hulpvrager 
en de hulpverlener wordt gemilderd doordat er, via de betaling, ook een ‘contract-verhouding’ wordt 
ingesteld. Men kan vermoeden dat voedselhulp, waarvoor de hulpvrager ook, al was het maar, 
symbolisch, dient te betalen, op termijn even positieve effecten kunnen hebben, en – mogelijk – 
kwalitatief beter kunnen zijn. 
 
Een van de mogelijke modellen, die veelbelovend lijken, is het model van de ‘sociale kruidenier’. Bij de 
‘sociale kruidenier’ kan een hulpvrager, mits doorverwijzing, tegen (sterk) gereduceerde prijzen 
basisproducten kopen voor voeding en huishouding. De sociale kruidenier kan absoluut niet de 
‘sociale restaurants’ vervangen, omdat deze niet alleen ‘voedselhulp’ maar vooral ook ‘kookhulp’ 
bieden. Maar het kan voor een grote groep van behoeftigen wel een valabel alternatief zijn voor de 
(gratis) voedselbedelingen. 
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In Brussel is er één voorbeeld, met name ‘L’Autre Epice’, de sociale kruidenierszaak van l’Entraide de 
Saint-Gilles. Hier verkoopt men goederen aan groothandelsprijs. In Frankrijk is het model echter meer 
verspreid en beter uitgebouwd. Men betrekt en verkoopt goederen van een voedselbank aan zeer 
lage prijzen. (cfr. Bijlage 6) 
 
Mensen die genoodzaakt zijn gebruik te maken van noodhulp, of ze in het bezit zijn van geldige 
verblijfsdocumenten of niet, zijn in de objectieve sfeer maatschappelijk gemarginaliseerd, en ze 
worden op het subjectieve vlak gekrenkt in hun menselijke waardigheid. Als we de programmapunten 
voor een menswaardige noodhulp die betrekking hebben op het concrete functioneren van de 
individuele noodhulporganisaties meerekenen, zien we dat de formule van de ‘sociale 
kruidenierszaak’ meer mogelijkheden biedt om een menswaardige hulp te realiseren dan de gratis 
voedselbedeling. De sociale kruidenierszaken zijn een stap weg van de ‘bijstand’ en een stap in de 
richting van autonomie.  
 
Gratis hulp, hoe goed bedoeld en hoe goed georganiseerd ook, bevestigt en versterkt altijd ook de 
uitsluiting van de hulpvrager. Het ontbreken van wederkerigheid, en het ontbreken van een reële of 
symbolische tegengift, brengt een breuk teweeg in de menselijke relatie, en tast de waardigheid aan. 
In de sociale kruidenierszaak kan de klant zijn waren zelf kiezen en hij betaalt wat hij gekozen heeft. 
Er is dus een uitwisseling die vergelijkbaar is met die van een gewone winkel. Het inkopen doen wordt 
onderdeel van een maatschappelijk integratieproces. Tegelijk worden de mensen gevolgd door een 
sociaal assistent, met wie ze eens per week hun huishouden bespreken. Zo leren ze ook beter hun 
budget te beheren. Het feit dat er keuze mogelijk is, maar dat er betaald moet worden, maakt dat 
mensen ook moeten leren kiezen. 
 
 
De sociale kruidenierszaak biedt ook de mogelijkheid een groter en meer gedifferentieerd gamma aan 
producten aan te bieden. Het is zeer goed denkbaar het aanbod ‘cultureel’ aan te passen. 
 
Het voorbeeld van ‘l’Autre Epice’ in Sint-Gillis, toont aan dat deze formule de mogelijkheid biedt om 
ook mensen zonder wettig verblijf op een meer doeltreffende manier te helpen en door te verwijzen.  
 
 
3.4. Meer protest is op zijn plaats 
 
Het heeft ons bijzonder getroffen in het Brussel Hoofdstedelijk Gewest een ware anti-hongerindustrie 
aan te treffen. Hoe je deze realiteit benadert, je komt altijd uit bij de vaststelling dat onze samenleving 
er nog niet in slaagt de voedselzekerheid op een kwalitatieve en kwantitatieve manier te garanderen 
voor elkeen die op het grondgebied verblijft. Het trieste feit is dat er zich daaromtrent een zekere 
gewenning heeft geïnstalleerd. Zowel bij de bevolking, het georganiseerde welzijnswerk, de 
vrijwilligerswerkingen als de politiek is er een soort 19de eeuwse aanvaarding van het gemis aan 
voeding en onderdak bij dat andere deel van de bevolking. ‘Het is zo en het zal wellicht zo blijven.’ 
Maar wat we hier hebben beschreven is ongelijkheid en ongelijke behandeling. Niets anders. Het is 
het resultaat van een welvaartseconomie die er niet in slaagt halt te houden bij de kwetsuren en open 
wonden bij een deel van de bevolking. Daarom ook moeten al onze aanbevelingen gelezen worden 
met het accent van het protest. Wij bevelen niet aan om deze anti-hongersector duurzaam te 
ontwikkelen. Wij dringen wel aan op voedselzekerheid als een sociale zekerheid. Zolang dat niet is 
gerealiseerd moeten onze noodoplossingen menswaardig blijven. 
 
Het is daarom noodzakelijk dat de beleidsverantwoordelijken die bevoegdheid hebben over 
welzijnsmateries in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest gezamenlijk een urgentieplan opstellen 
om de OCMW’s die nu in gebreke blijven t.a.v. deze noden tot de orde te roepen. Bovendien 
kunnen gemeentebesturen de verantwoordelijkheid opnemen om de initiatieven op hun territorium te 
ondersteunen in de vorm van een erkenning en door het uitkeren van een basis- en projecttoelagen. 
Zodoende kunnen deze werkingen opgenomen worden in een netwerk, krijgen ze een sterker profiel  
en kan tegemoetgekomen worden aan de vergoeding van een aantal basiskosten. 
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Besluit 
 
Met deze aanbevelingen geeft het Steunpunt mensen zonder papieren vzw. een aanzet aan de 
overheid en de particuliere sector om in de komende weken en maanden te werken aan meer 
voedselzekerheid en minder sociale onzekerheid. Wij blijven ter beschikking om vanuit onze 
invalshoek van de mensen zonder wettig verblijf mee te werken aan een actieplan.  
 
Brussel, 21 maart 2003 
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Bijlage 1: Toespraak van de heer minister Jos Chabert 
 
Uitgesproken naar aanleiding van de studievoormiddag “voedselveiligheid voor mensen zonder wettig 
verblijf in het brussels hoofdstedelijk gewest”, van 16 januari 2003, ACW, Pletinckxstraat 19, 1000 
Brussel 
 
 
Dames en heren, 
 
Mensen zonder wettig verblijf vormen een duidelijk te definiëren groep van etnisch culturele 
minderheden. Het gaat namelijk om alle vreemdelingen die zonder legale verblijfstitel op het Belgisch 
grondgebied verblijven. 
Het feit dat ze illegaal op het grondgebied verblijven, maakt dat zij te maken krijgen met een specifieke 
rechts- en levenssituatie. 
 
Reeds in mijn beleidsbrief Etnisch-Culturele Minderheden “Bruggen Bouwen” die ik op 13 november 
2001 aan de Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie voorlegde, schreef ik onder het 
hoofdstuk “Mensen zonder wettig verblijf” als prioritair aandachtspunt: 
 
“Naast de huisvestingsproblematiek is de strijd om voldoende voedsel een dagelijks terugkerende 
problematiek. Daarom moet de toegang tot de voedselhulp op een degelijke manier georganiseerd 
worden en moet het onoverzichtelijk kluwen van voedselbedelende instanties in kaart worden 
gebracht.” 
 
De aanvraag van het Steunpunt Mensen zonder Papieren eind vorig jaar om een projectonderzoek op 
te zetten rond noodhulp aan mensen zonder wettig verblijf in het Brussels hoofdstedelijke gewest, heb 
ik dan ook van meet af aan ten volle gesteund. 
 
Mensen die niet wettig in België verblijven, en geen burgerrechten kunnen doen gelden, moeten 
krachtens internationale verdragen en humanitaire grondrechten immers effectief aanspraak kunnen 
maken op – onder meer - behoorlijke voeding. 
 
Het onderzoek moest antwoorden op de vraag of en hoe mensen zonder wettig verblijf gebruik maken 
van de voedselbedelingen en of deze voedselbedeling gebeurt op een correcte wijze. 
 
De organisatoren hebben deze morgen uitvoerig hun bevindingen aan u meegedeeld. Deze 
bevindingen zijn niet rooskleurig. De problemen situeren zich op verschillende niveaus:  
 
de voedselbank blijkt in haar huidige werking niet in staat om effectief te voorzien in voldoende en 
voldoende kwaliteitsvol voedsel 
de hulpvraag is altijd breder : achter het voedselprobleem schuilt een veel grotere problematiek 
(verblijfsonzekerheid, slechte huisvesting, zwartwerk…) 
voedselbedeling vertrekt te vaak vanuit een louter caritatieve instelling. Officiële diensten, zoals de 
OCMW’s, verwijzen te veel naar liefdadigheidsinstellingen eerder dan zelf de hulpvraag op een 
bredere en meer gestructureerde manier aan te pakken. 
 
Uit de enquête die in de eerste fase van het onderzoek werd verspreid, blijkt dat alle organisaties 
menen dat de werking van de verschillende initiatieven op elkaar zou moeten afgestemd worden en 
dat meer overleg absoluut noodzakelijk is. 
 
Daarom heb ik aan m’n medewerkers en administratie de opdracht gegeven binnen de eerstvolgende 
weken een rondetafelconferentie te organiseren met de verschillende initiatiefnemers. Gezien deze 
problematiek ruim de bevoegdheden van de Vlaamse Gemeenschapscommissie overstijgt, zullen in 
een later stadium ook de verschillende overheden hierbij betrokken worden.  
 
Deze rondetafelconferentie moet een eerste aanzet zijn om voedselhulp in het Brussels 
hoofdstedelijke Gewest op een meer gestructureerde manier te laten verlopen. 
 
In een solidaire en zorgzame samenleving moeten we er samen voor zorgen dat geen enkele 
medemens nog een dagelijkse strijd voor voldoende en voldoende kwalitatief voedsel moet aangaan. 
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Bijlage 2: Enquête 
 

Vragenlijst Noodhulp 
  
 
Deze vragenlijst met behulp van bijgevoegde enveloppe vóór vrijdag 7 december terugsturen naar:  
 
Steunpunt Mensen Zonder Papieren – Regio Brussel 
Gaucheretstraat 164 
1030 Brussel 
 
Administratieve gegevens 
 
1. Naam van de organisatie/instelling/dienst  

………………………………………………………………………………………………………………………. 
2. Adres  

Straat ……………………………………………………………………….Nr. ……………………...... 

Postnummer ……………………….  Gemeente ……………………………………………………… 
3. Telefoonnummer ………………………………………………….............................................................. 
4. Faxnummer …………………………………………………………………………………………………….. 
5. E-mail …………………………………………………………………………………………………………… 
6. Naam van de contactpersoon .............................................................................................…………… 
 
Gegevens betreffende de organisatie 
 
7. Aard van de organisatie/instelling/dienst? (bijvoorbeeld: integratiecentrum, gemeentelijke dienst, 
OCMW, zelfhulpgroep, vluchtelingendienst, kerk, parochiale dienst) 
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
8. Juridisch statuut van de organisatie? (bijvoorbeeld: vzw, …) 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
9. Is uw organisatie een deelwerking van een grotere organisatie/dienst/instelling? 
  ja 
  neen 
Zo ja, welke? ………………………………………………………………………………….…………………... 
   
10. Hoeveel mensen zijn er in uw organisatie professioneel of vrijwillig tewerkgesteld?  
  Aantal professionele medewerkers full time: ……………………………………………………… 
  Aantal professionele medewerkers part time: …………………………………………………….. 
  Aantal vrijwilligers: ..………………………………………………………………………………….. 
 
11. Tot welke doelgroep richt uw organisatie zich vooral? (bijvoorbeeld: daklozen, kansarmen, 
vluchtelingen, mensen zonder papieren) 
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
12. Welke is de voornaamste doelstelling uw organisatie? 
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………… 
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13. Is uw organisatie actief op het vlak van de bedeling van noodhulp (voedselhulp, kleding, 
huisraad)? 
  ja 
  neen (in dit geval hoeft u de rest van de vragenlijst niet meer in te vullen)  
 
Vragen over de bedeling van noodhulp 
 
Algemeen 
 
14. Is noodhulpbedeling de voornaamste opdracht van uw organisatie?  
  ja  
  neen 
 
15. Welk soort noodhulp wordt door uw organisatie bedeeld? (meerdere antwoorden zijn mogelijk) 
  voeding  
  kleding 
  meubelen/huisraad/… 
  huisvesting (noodopvang) 
  douches 
  opbergkluizen/persoonlijke kasten met slot 
  andere, specificeer ……………………………………………………………………….. 
 
16. Worden de mensen die een beroep doen op noodhulpbedeling bij uw organisatie op een of andere 
manier geregistreerd? 
  ja 
  neen 
Zo ja, welke gegevens worden er geregistreerd? (bijvoorbeeld naam, nationaliteit, woonsituatie, 
verblijfssituatie, …). Wordt er een dossier aangelegd?  
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
17. Werkt u samen met andere organisaties die noodhulp bedelen om bijvoorbeeld ‘shopping’ tegen te 
gaan?  
  ja 
  neen 
Zo ja, op welke manier werkt u samen? 
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Voedselhulp 
 
18. Indien uw organisatie voedselhulp geeft, over welk soort voedselhulp gaat het dan? (meerdere 
antwoorden zijn mogelijk)  
  voedselpaketten 
  ontbijt, broodmaaltijd, boterhammen 
  warme maaltijd 
  soep 
  andere ……………………………………………………………………………….  
 
19. Wat is de frequentie waarop de bedeling van voedselhulp gebeurt? (bijvoorbeeld: dagelijks, 
wekelijks, maandelijks) 
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………… 
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20. Kan iedereen een beroep doen op de bedeling van voedselhulp? 
  ja 
  neen 
Indien neen, welke voorwaarden worden er gesteld aan het bekomen van de voedselhulp? 
(bijvoorbeeld: verblijfsvergunning, woonplaats, gekendheid bij uw organisatie, …)  
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
21. Is een doorverwijzing van een andere organisatie vereist vooraleer men een beroep kan doen op 
de voedselhulp? (bijvoorbeeld van een sociale dienst van een OCMW, …)   
  ja, doorverwijzing is vereist  
  neen, doorverwijzing is niet vereist 
Zo ja, via wie en hoe gebeurt de doorverwijzing?  
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
22. Van waar is het voedsel dat ter beschikking wordt gesteld afkomstig? (meerdere antwoorden zijn 
mogelijk) 
  voedselbank 
  plaatselijke winkels 
  particuliere giften 
  eigen aankoop 
  eigen inzamelacties 
  andere …………………………………………………………………………………… 
 
23. Waar (plaats) en wanneer (tijdstip) kan men een beroep op de bedeling van voedselhulp? (geef 
hier adres en uren op wanneer dat de voedselbedeling plaatsvindt) 
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Mensen zonder papieren en noodhulp 
 
24. Kunnen ook mensen zonder papieren een beroep op de bedeling van noodhulp door uw 
organisatie? 
  ja 
  neen 
Zo neen, waarom kunnen mensen zonder papieren geen beroep doen op de bedeling van de 
noodhulp? 
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
25. Kunt u bij benadering (of exact) zeggen hoeveel procent van de totale groep mensen die op de 
bedeling van noodhulp een beroep doen, mensen zonder papieren zijn? 
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
26. Wordt er naast de bedeling van noodhulp ook andere bijstand geboden aan de mensen zonder 
wettig verblijf ? (bijvoorbeeld sociale of juridische bijstand of doorverwijzing naar een andere 
organisatie) 
  ja 
  neen 
Zo ja, op welke manier wordt deze bijstand geboden? 
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………… 
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27. Ondervindt u specifieke knelpunten in de bedeling van noodhulp aan mensen zonder papieren?  
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Enkele slotvraagjes 
 
28. Welke zijn volgens u de algemene knelpunten in de bedeling van de noodhulp, zowel in uw 
organisatie als over het algemeen? (bijvoorbeeld: kwaliteit van het voedsel, beperkt aanbod, beperkte 
controle op personen die zich aanbieden, …)  
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 29. ‘Noodhulpbedelende initiatieven en andere sociale diensten zijn niet op elkaar afgestemd’. Wat 
vindt u van deze stelling? Vindt u dat beide initiatieven beter op elkaar moeten afgestemd worden? 
Hoe zou u dit doen?  
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………   
 
30. Wenst u dat er overleg georganiseerd tussen de verschillende initiatieven die actief zijn op het vlak 
van noodhulpbedeling? Zo ja, welke thema’s zouden op dit overleg aan bod moeten komen? 
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
Datum: …………………………………..  
 
Ingevuld door1: ……………………………………………………………………………………………………. 
 
Functie binnen de organisatie: ………………………………………………………………………………….. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(1)    ik ben bereid tot een persoonlijk contact voor meer informatie  
        ik ben niet bereid tot een persoonlijk contact voor meer info 
 
 
 
Hartelijk dank voor uw medewerking. De resultaten van deze bevraging zullen na verwerking 
worden gebundeld en achteraf worden verdeeld onder de medewerkers aan de enquête.  
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Questionnaire Aide urgente 
 
Renvoyer ce questionnaire avant le 7 décembre 2001 à : 
 
Steunpunt Mensen Zonder Papieren – Regio Brussel 
Rue Gaucheret 164 
1030 Bruxelles 
 
Données Administratives 
 
1. Nom de l'Organisation/institution/service 

……………………………………………………………………………………………….…. 
2. Adresse 

Rue  ……………………………………………………………………………N°  …….… 

Numéro postal  ………………………..  Commune  ………………………………...… 
3. Numéro de Téléphone  ……………../ ……………………………………………………… 
4. Numéro de Fax  ……………../……………………………………………………………….. 
5. E-mail ………………………………………………………………………………………….. 
6. Nom de la personne de contact …………………………………………………………….. 
 
Données concernant l'organisation 
 
7. Nature de l'organisation/institution/service (par exemple : centre d'intégration, service communal, 

CPAS, groupe d'entr'aide, service de réfugiés, Eglise, service paroissial) 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
8. Statut juridique de l'organisation (par exemple : asbl) 
…………………………………………………………………………………………………………. 
9. Votre organisation fait-elle partie d'une organisation/service/institution plus grande ? 
  oui 
  non 
Si oui, lequel ?  …………………………………………………………………………… 
 
10. Combien de personnes travaillent dans votre organisation sur base professionnelle ou bénévole? 
  nombre de collaborateurs professionnels à temps plein : ……………………………… 
  nombre de collaborateurs professionnels à temps partiel : ……………………………. 
  nombre de bénévoles : ……………………………………………………………………… 
 
11. Vers quel groupe-cible votre organisation s'adresse t'elle particulièrement ? (par exemple sans-

abri, personnes démunies, réfugiés, sans papiers) 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
12. Quel est l'objectif principal de votre organisation ?  
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
13. Votre organisation est-elle active sur le plan  d'offre d'aide urgente (aide alimentaire, habillement, 

mobilier) ? 
  oui 
  non (dans ce cas, vous ne devez pas compléter le reste du questionnaire) 
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Questions sur l'offre d'aide urgente 
 
En général 
 
14. L'offre d'aide urgente est-elle la mission la plus importante de votre organisation ? 
  oui 
  non 
 
15. Quelle sorte d'aide urgente est offerte par votre organisation ? (plusieurs réponses sont 

possibles) 
  alimentation 
  habillement 
  meubles/mobilier/… 
  logement (accueil d'urgence) 
  douches 
  coffres/armoires personnelles avec serrure 
  autre, spécifier …………………………………………………………………… 
 
16. Les personnes faisant appel à votre organisation sont-elles enregistrées d'une manière ou d'une 

autre ? 
  oui 
  non 
Si oui, quelles sont les données enregistrées ? (par exemple nom, nationalité, situation de logement, 
situation de résidence, …)  Constitue t'on un dossier ? 
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
17.  Colalborez-vous avec d'autres organsiations qui offrent l'aide urgente pour, par exemple, 

combattre le "shopping" 
  oui 
  non 
Si oui, de quelle manière collaborez-vous ?  
………………………………………………………………………………………………………………………
……………….………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………..…………
………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Aide alimentaire 
 
18. Si votre organisation offre de l'aide alimentaire, de quel genre d'aide alimentaire s'agit-il ? 
  colis alimentaire 
  petit déjeuner, repas de pain, tartines 
  repas chaud 
  autre,  …………………………………………………………………………… 
 
19. Quelle est la fréquence à laquelle l'aide alimentaire est distribuée ? (par exemple : 

quotidiennement, hebdomadairement, mensuellement) 
…………………………………………….…………………………………………………………………………
…………….……………………………………………………………………….……………………………… 
 
20. Tout le monde peut-il faire appel à la distribution d'aide alimentaire ? 
  oui 
  non 
Si oui, quelle sont les conditions auxquelles on doit répondre pour obtenir l'aide alimentaire ? (par 
exemple : permis de séjour, domicile, être connu dans votre organisation,…) 
….…………………………………………………..……………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
…….………………..…….………………………………………………………………………………………… 
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21. Un renvoi par une autre organisation est-il exigé avant de pouvoir faire appel à l'aide alimentaire? 

(par exemple d'un service social du CPAS, …) 
  oui, le renvoi est exigé 
  non, le renvoi n'est pas exigé 
Si oui, par qui et comment se passe ce renvoi ? 
…………………………………………………..…………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………..…………………………………………………………………………………………… 
 
22. Quelle est la provenance de l'alimentation qui est mise à disposition (plusieurs réponses sont 

possibles) 
  banque alimentaire 
  magasins locaux 
  dons particuliers 
  propres achats  
  propres collectes  
  autre, ……………………………………………………………………………… 
 
23. Où et quand (moment) peut-on faire appel à la distribution de l'aide alimentaire ? (plusieurs 

réponses sont possibles) 
(donnez ici l'adresse et les heures où les distribution s alimentaires ont lieu)  

………………………………………….……………………………………………………………………………
………………………………………….……………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………….…
…………………………………………………………….………………………………………………………… 
 
Personnes sans papiers et aide urgente 
 
24. Les personnes sans papier peuvent-elles également faire appel à l'offre d'aide urgente dans votre 

organisation ?  
  oui 
  non 
Si non, pourquoi les personnes sans papiers ne peuvent-elles pas bénéficier de votre offre d'aide 
urgente ?  
…………………………………………………………….………………….……………………………………
……………………………………………………………..………………………………………………………
………………………………………………………………..…………………………………………………… 
 
25. Pouvez-vous donner approximativement (ou exactement) le pourcentage de personnes sans 

papiers parmi le groupe total des personnes qui font appel à votre offre ? 
………………………………………………………………………………………………………………………
…….…………………………..……………………………………………………………………………………
……………………………………..……………………………………………………………………………… 
 
26. Donnez-vous également, à côté de l'aide urgente; une autre assistance aux personnes en séjour 

illégal ? (par exemple assistance sociale ou juridique ou renvoi à une autre organisation) 
  oui 
  non 
Si oui, de quelle manière l'assistance est-elle donnée ? 
………………………………………….……………………………………………………………………………
……………………………………………………………..………………………………………………………
………………………………………………………………..…………………………………………………… 
 
27. Eprouvez-vous des difficultés spécifiques d'aide urgente aux personnes sans papiers ? 
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………..……………………………………………………………………
……………………………………………………….………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………… 
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Quelques questions finales 
 
 
28. Quels sont, selon vous, les difficultés générales dans la dispense de l'aide urgente, aussi bien 

dans votre organisation qu'en général ? (par exemple ; qualité des vivres, offre restreinte, 
contrôle restreint des personnes qui se présentent,…) 

………………………………………………………………………………………………………..……………
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………..………………
………………………………………………………………………………………..……………………………
…………………………………………………………………………..…………………………………………
……………………………………………………………..……………………………………………………… 
 
 
29. Une difficulté qu'on entend souvent dans la dispense d'aide urgente est le fait que les initiatives 

offrant l'aide urgente ne tiennent pas suffisamment compte les unes des autres.  Ceci pourrait 
provoquer des abus (comme le "shopping") Trouvez-vous que les initiatives doivent mieux tenir 
compte les unes des autres ? 

………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………..…
……………………………………………………………………………………………………..………………
………………………………………………………………………………………..……………………………
…………………………………………………………………………..…………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
30. Désirez-vous qu'on organise une concertation entre les différentes initiatives qui sont actives 

dans la dispense d'aide urgente ?  Si oui, comment pourrait-on l'organiser et qui devrait prendre 
l'initiative d'organiser cette concertation ?  Si non, pourquoi estimez-vous qu'une telle 
concertation n'est pas nécessaire ? 

………………………………………………………………………………………………………..……………
…………………………………………………………………………………………..…………………………
……………………………………………………………………………..………………………………………
………………………………………………………………..……………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
 
 
 
 
Date : ………………………………………. 
 
Nom : ……………………………………………………………………. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nous vous remercions cordialement pour votre collaboration.  Les résultats de ce 
questionnaire seront, après traitement, réunis en un dossier et distribués entre les 
collaborateurs de cette enquête? 
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Bijlage 3: Lijst organisaties Voedselbank 
(organisaties aangeduid met een kruisje werkten mee aan het onderzoek) 
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Bijlage 4: Handvest Voedselbank 
 
De Voedselbanken stellen zich als doel de honger en de voedselverspilling te bestrijden, door gratis 
voedseloverschotten in te zamelen en ze gratis ter beschikking te stellen van minderbedeelden. 
Het handvest, dat door alle Voedselbanken geëerbiedigd wordt, verplicht onderstaande regels strikt 
na te leven: 
  
Kostenloosheid  
Alle voedseloverschotten, of ze nu afkomstig zijn van de voedingsindustrie, of van de grootdistributie, 
of van veilingen, of van de Europese Unie, of van het groot publiek dienen gratis verkregen te worden. 
Alle eetwaren die aan de minderbedeelden gegeven worden moeten ook gratis zijn. 
 
Kwaliteit  
De Voedselbanken dienen er voor te zorgen dat de producten die ze uitdelen volledig beantwoorden 
aan de gezondheidsnormen. 
Hiertoe: 

- controleren ze alle binnenkomende goederen, 
- eerbiedigen ze de uiterste verbruiksdatum, 
- zorgen ze ervoor dat de koudeketen niet onderbroken wordt, 
- eisen zij dat de aangesloten verenigingen dezelfde 
  normen en regels toepassen. 

 
Distributie  
De Voedselbanken staan ten dienste van de minderbedeelden via het kanaal van andere caritatieve 
verenigingen die dichtbij de minderbedeelden leven en ze bijgevolg ook kennen. De minderbedeelden 
krijgen het voedsel van deze verenigingen. 
 
Vrijwilligerswerk  
De Voedselbanken worden gerund door onbezoldigde vrijwilligers en via verenigingen van 
verschillende levensbeschouwelijke aard. 
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Bijlage 5: ‘Trefpunt voedselhulp’: voorbeelden 
 
* De Loodsen.  
Trefpunt Solidariteitspastoraal Antwerpen, startte zijn activiteiten in 1994 na een rondvraag bij de 
Dekens en parochies in Antwerpen. Annemie Luyten is er halftijds tewerkgesteld. De financiële 
middelen komen van het Bisdom en kwamen gedurende een aantal jaren van het Sociaal Impuls 
Fonds. De werking is pluralistisch. Er zijn ongeveer 40 noodhulporganisaties aangesloten. Er wordt 
altijd gezocht naar een goede verstandhouding en er is een groot respect voor vrijwilligerswerk. Een 
aantal organisaties met een te specifieke visie, zoals ‘Moeders voor moeders’ sluiten niet aan.  
Na acht jaar werking kunnen de Loodsen stellen dat er een betere samenwerking is tussen de 
aangesloten organisaties. Er is een betere verdeling van het werkterrein. Een chauffeur met een 
camionette van de stad bevoorraadt de voedselbedelingen  e.d.  
Annemie Luyten signaleert twee belangrijke problemen. Het eerste is dat een goed gestructureerde 
onderkant van de maatschappij het gevaar inhoudt van top-down doorverwijzing. De aanvankelijke 
bedoeling mensen onderaan op te vissen en door te verwijzen naar de gestructureerde hulp, blijkt een 
zeer moeilijke taak. Daarentegen blijken gestructureerde diensten zoals OCMW’s met de duidelijke 
gidsen van de voedselbedelingen over een handig apparaat te beschikken om mensen door te 
verwijzen naar caritatieve instellingen die voedselhulp en andere materiële hulp geven. Het tweede 
probleem is een probleem van financiële middelen en beschikbare tijd. Het werk dat met het 
structureren van dit veld te maken heeft en met de vorming van de vrijwilligers, is tijdrovend en laat 
weinig ruimte voor onderzoek van het verzamelde materiaal en voor het laten horen van de 
proteststem van de hulpverlener en de geholpene.  
 
* Kras.  
Kerk aan de rand van de stad of Kristenen rond armoede in de stad.  “Kras, wil de onvrede 
verwoorden met de krasse situatie van armoede in onze welvaartstaat, een lelijke kras op het imago 
van onze samenleving. Armoede en bestaansonzekerheid maken nog steeds nadrukkelijk, maar vaak 
onzichtbaar, deel uit van het Gentse stadsleven, ondanks de daadwerkelijke inzet en de ernstige 
inspanningen van allerlei officiële instanties. We moeten vaststellen dat een aanzienlijke groep 
mensen, om diverse redenen, niet gemakkelijk de weg vinden naar de voor hen gepaste hulpverlening 
en dat deze laatste niet altijd onmiddellijk op hun noden kan inspelen. Geconfronteerd met deze 
situaties hebben vrijwilligers her en der in Gent initiatieven opgezet die opkomen voor deze mensen. 
Elk op hun manier zoeken ze creatief en met verschillende werkvormen hoe ze armoede en uitsluiting 
kunnen bekampen. De meesten van hen werken met een minimum aan of zonder subsidies.” uit de 
Brochure van Kras. 
 
Kras werd in maart 97 opgericht op vraag van 13 parochiale werkingen. Zij vonden  elkaar op een dag 
rond kansarmoede in Antwerpen. Kras werkt op tijdelijke financieringen van Welzijnszorg en van het 
Bisdom. Ria Roosens is de enige halftijds betaalde kracht. In de beginperiode ging veel energie naar 
het maken van een visietekst en een engagementsverklaring die door de organisaties en de parochies 
ondertekend wordt. De werking van de deelorganisaties draait zo goed als volledig op vrijwilligers. 
Hun financiële middelen komen van giften en van de werking van tweedehandswinkels. De 
verworvenheden van Kras komen in grote lijnen overeen met die van De Loodsen in Antwerpen. Kras 
geeft vorming aan vrijwilligers en verzorgt de contacten met de stadsdiensten en het OCMW. Het 
terrein van de voedselbedelingen werd afgebakend via een zoneringsgids. In de zoneringsgids staan 
alle straatnamen uit Groot-Gent met vermelding van de organisatie waar mensen uit die straat terecht 
kunnen (moeten). Als mensen zich in een andere organisatie aanbieden worden ze in eerste instantie 
geholpen maar ze krijgen tegelijk een doorverwijzing naar de organisatie uit hun zone. Zo wordt 
dubbel werk en dubbele steun vermeden. Het systeem is niet volledig sluitend maar is een grote hulp 
voor de vrijwilligers. Er wordt een Krasboek bijgehouden met krasse verhalen van de vrijwilligers dat 
gebruikt kan worden als een drukkingsmiddel naar de officiële instanties.  
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Bijlage 6: De ‘sociale kruidenier’ 
 
 
L’Autre Epice 
Entraide de Saint-Gilles richt zijn werking op alle behoeftigen die woonachtig zijn in Sint-Gillis. De 
populatie bestaat voor 50 % uit Latino’s, die voor 90% mensen zonder wettig verblijf zijn, 20% Oost-
Europeanen het merendeel met  een annex 26 bis, en 30% arme Maghrebijnen en Belgen. De twee 
hoofdproblemen van de mensen die door Entraide geholpen worden zijn de exploitatie door de 
huiseigenaars en door de illegale werkgevers. 
De sociaal assistenten hechten een groot belang aan het onthaal van de mensen uit de buurt. Er is 
een ruimte waar men een tas koffie kan drinken en waar men een krant kan lezen, naar de radio kan 
luisteren, praten of een spel kaart spelen. Daarnaast hechten de sociaal assistenten veel belang aan 
de psycho-sociale begeleiding van de cliënten. De materiële hulp neemt echter veel plaats en tijd in 
beslag. Iedereen die van materiële hulp gebruik wil maken heeft een dossier bij en wordt gevolgd door 
een sociaal assistent. 
Uit onvrede met het systeem van de voedselbedelingen schakelde Entraide de Saint-Gilles een aantal 
jaar geleden over op een sociale kruidenierszaak. De kleine kruidenierszaak is niet zichtbaar vanaf de 
straat. De klanten passeren eerst langs hun sociaal assistent en maken afspraken over de aankopen. 
250 gezinnen bezoeken de sociale kruidenier regelmatig, zowel de mannen als de vrouwen komen 
hun boodschappen doen. Voor het samenstellen van het aanbod in de winkel werd een enquête onder 
de klanten gedaan. Het assortiment wordt regelmatig bijgestuurd. De voeding en 
onderhoudsproducten die aangeboden worden zijn aangekocht met een kleinhandelskorting en 
worden zonder winst doorverkocht. Sinds kort is er een koelkast en worden ook producten als kaas en 
charcuterie aangeboden. Groenten en fruit worden niet in het assortiment opgenomen omdat er een 
goedkope markt vlakbij is en omdat dit teveel werk meebrengt. De prijzen van de aangeboden 
producten zijn dus lager dan de normale winkelprijs maar zijn niet extreem laag. Mensen zonder 
inkomen worden verder geholpen met voedselpakketten met producten van de Voedselbank. Er 
worden ongeveer nog 200 gratis voedselpakketten per maand uitgedeeld.  
 
De sociale kruidenierszaken in Frankrijk. 
‘la Courte échelle’, de eerste Parijse sociale kruidenierszaak, opende haar deuren in 1997 met een 
oppervlakte van 20 m². Er zijn momenteel negen vestigingen van ‘la Courte échelle’. Er worden 2 ton 
goederen per week ‘verdeeld’ of ‘verkocht’. 
In Frankrijk schakelden ondertussen ongeveer 80 sociale over van voedselbedelingen op een sociale 
kruidenierszaak. Het principe is hetzelfde als in l’Autre Epice, het verschil ligt in de manier waarop de 
producten verzameld worden en daardoor in de prijs waaraan de producten kunnen aangeboden 
worden. 
De sociale kruideniers in Frankrijk werken samen met de Voedselbank. Zij hebben de toelating de 
producten van de Voedselbank aan lage prijzen aan te bieden in de winkel. Met de inkomsten wordt 
een deel van de werkingskosten betaald. Naast de producten van de Voedselbank maken de 
kruideniers afspraken met bedrijven en groothandels voor het overnemen van overschotten. Ze maken 
afspraken met landbouwbedrijven voor het aankopen aan lage prijzen van moeilijk verkoopbare 
producten enz. Dit maakt dat de sociale kruidenierszaken in Frankrijk hun goederen aan veel lagere 
prijzen kunnen leveren dan in België, met name aan een prijs tussen 5 en 30% van de gangbare 
winkelprijs, de reële winkelprijs wordt steeds aangeduid.  
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Bijlage 7: Krantenartikels 
 

De Standaard 
Edities Nationaal 
 

95.000 Belgen rekenen op voedselhulp 
       16-01-2003      pagina  1      292 woorden 
Van onze redacteur Dominique Minten 
 
BRUSSEL -- 95.000 Belgen, of een flinke provinciestad, maakten vorig jaar gebruik van voedsel dat 
uitgedeeld werd door de negen Belgische voedselbanken. Dat zijn er minder dan in 2001, maar dat 
betekent niet dat het aantal kansarmen afneemt. Uit een doorlichting van Steunpunt Mensen zonder 
Papieren blijkt dat de kwaliteit van de voedselpakketten niet voldoet. Ook het aanbod is ontoereikend. 
 
In België zijn negen voedselbanken actief, verenigd in de Belgische Federatie van Voedselbanken. In 
2002 deelden die banken 6.620 ton voedsel uit, ter waarde van 13 miljoen euro. In 2001 hadden de 
voedselbanken nog 7.700 ton te verdelen. 
 
,,Die forse terugval is te wijten aan toevallige factoren'', zegt gedelegeerd bestuurder Willy De 
Mesmaeker. ,,Zo leverde de Europese Unie 750 ton minder en kregen we in 2001 een eenmalige 
levering frisdrank van 600 ton.'' 
 
Ook het aantal mensen dat gebruik maakte van de voedselpakketten verminderde: van 99.000 in 
2001 tot 95.000 vorig jaar. ,,Maar dat wil zeker niet zeggen dat het aantal behoeftigen afneemt. Het 
aantal verenigingen dat onze voedselpakketten verdeelt, is gedaald: van 665 in 2001 naar 648 vorig 
jaar. We hebben hen gevraagd hun 'klanten uit te zuiveren'. Niet dat er systematisch geprofiteerd 
werd, maar het gebeurde.'' 
 
Voor de voedselbank is iemand klant als die persoon minstens één keer per maand geholpen wordt 
met een pakket of een maaltijd. 
 
Uit een doorlichting van de voedselbedeling in Brussel, die vandaag wordt voorgesteld, blijkt dat de 
kwaliteit van het voedsel in de pakketten niet toelaat volwaardige maaltijden te bereiden. Ook moeten 
de verenigingen die voedsel bedelen andere kanalen aanboren om voldoende aanbod te hebben. Het 
feit dat de voedselbanken met vrijwilligers werken, maakt bovendien dat de continuïteit soms te 
wensen overlaat. Bladzijde 5: Voedselbedeling in Brussel kan beter. 
© 2003 Vlaamse Uitgeversmaatschappij n.v. 
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De Standaard 
Edities Nationaal 
 

Voedselbedeling Brussel kan beter 
       16-01-2003       pagina  5       530 woorden 
Van onze redacteur Dominique Minten 
 
BRUSSEL -- Voedselhulp aan kansarmen in Brussel kan beter. Er is nood aan een betere coördinatie 
tussen de verschillende hulporganisaties en de voedselbank heeft structurele ondersteuning nodig. 
Bovendien sturen de officiële instellingen de behoeftigen door naar de liefdadigheid, terwijl dat 
omgekeerd zou moeten zijn. 
 
Het Steunpunt mensen zonder papieren voerde tussen september 2001 en december 2002 een 
grootscheepse bevraging uit bij organisaties die zich in Brussel bezighouden met voedselhulp. 
Drie soorten hulporganisaties werden onder de loep genomen: verenigingen die voedselpakketten 
uitdelen aan al wie erom vraagt; organisaties die gebruikmaken van voedsel van de voedselbank om 
maaltijden te bereiden en, ten slotte, negen sociale restaurants waarvan sommige soms 
voedselpakketten uitdelen. 
Hoewel de onderzoekers in de eerste plaats wilden nagaan in welke mate de mensen zonder 
papieren aan bod kwamen in die hulpverlening, kwam in de enquête ook een algemeen beeld naar 
voren van de voedselzekerheid in Brussel. 
,,Onmiddellijk bleek dat de 'mensen zonder wettig verblijf' erg weinig hulp zochten bij de verschillende 
soorten initiatieven'', zegt de onderzoekster Marianne Buyck. ,,Die mensen zoeken duidelijk steun bij 
etnische initiatieven die vaak een religieuze inslag hebben: de leden van de latino-gemeenschapen 
helpt elkaar voort, de Ghanezen zijn verenigd in een pinksterkerk, enzovoort. De ondervraagde 
organisaties richten zich blijkbaar in de eerste plaats op een Belgisch en Europees publiek.'' 
 
Wat zijn de andere conclusies? 
De huidige werking van de voedselbank geeft problemen. 
De kwantiteit en de kwaliteit van de voorraden blijkt onvoldoende, of wordt ongelijk verdeeld, zodat de 
hulporganisaties te weinig kwaliteitsvolle producten hebben. ,,De meeste verenigingen moeten 
bijkomende fondsen werven om elders producten te kopen. Alleen de sociale restaurants slagen erin 
genoeg kwaliteit te garanderen'', zegt Buyck. 
Bovendien werken de voedselbanken alleen met vrijwilligers, wat de continuïteit in gevaar brengt. 
Buyck wil de voedselbank geen steen gooien. ,,Zij zouden meer steun moeten krijgen van de 
overheid.'' 
Maar dat wil de voedselbank niet. Gedelegeerd bestuurder Willy De Mesmaeker: ,,Wij werken zonder 
subsidies en met vrijwilligers en dat willen we zo houden.'' 
Hij geeft toe dat de kwaliteit van de pakketten te wensen overlaat. ,,We zijn natuurlijk afhankelijk van 
de leveranciers: de grootdistributie, de Europese Unie en inzamelingsacties. We merken dat 
productieoverschotten verminderen. De voorschotten van promotieacties nemen wel toe.'' 
 
De verwijzing van kansarmen loopt verkeerd. 
,,De logica zou moeten zijn dat hulporganisaties de kansarmen naar OCMW's sturen'', zegt Buyck. 
,,Het omgekeerde gebeurt. De overheid ontwijkt haar verantwoordelijkheid zonder de 
liefdadigheidsorganisaties de mogelijkheid te geven de behoeftigen op een behoorlijke manier te 
helpen.'' 
Alle organisaties menen dat hun werkingen beter op elkaar afgestemd zouden moeten zijn en dat 
meer overleg absoluut nodig is. Dat overleg moet een ,,lichtgewicht''-structuur hebben. Het Steunpunt 
pleit voor een ,,Trefpunt Noodhulp''. 
Er moeten, ten slotte, meer alternatieve modellen komen. Een veelbelovend model is dat van de 
,,sociale kruidenier''. Daar kunnen hulpbehoevenden tegen sterk gereduceerde prijzen basisproducten 
kopen. ,,De sociale kruidenier kan absoluut niet de sociale restaurants vervangen, hij kan wel een 
alternatief zijn voor de voedselbedelingen. De sociale kruidenierszaken zijn een stap weg van de 
bijstand, richting autonomie.'' 
 
Steunpunt mensen zonder papieren Brussel. Gaucheretstaat 164. 1030 Brussel. Tel.: 02-274.14.31. 
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Onderzoekster betwijfelt nut van voedselpakketten 
Ingrid De Vos; 
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BRUSSEL  De voedselpakketten die aan behoeftige mensen worden uitgedeeld, zijn onzorgvuldig 
samengesteld én schieten hun doel voorbij. Dat zegt Marianne Buyck, die in opdracht van de 
vereniging Mensen Zonder Papieren naging hoe het met de gratis voedselbedeling is gesteld. De 
Federatie van Belgische Voedselbanken nuanceert: ze moet het stellen met wat ze gratis krijgt van de 
voedingsindustrie, en dat beperkt de mogelijkheden. 
 
Na zes maanden 'veldonderzoek' concludeert Buyck dat 'een voedselbank een groot bedrijf is dat 
moet gerund worden door creatieve en dynamische managers die uitgaan van de behoeften van 
armen, in plaats van zomaar te aanvaarden wat ze kunnen krijgen'. 
 
Gezonde voeding 
«Ik zag gezinnen vertrekken met pakketten van mayonaise, droge pasta en mini-verpakkingen 
zoutkoekjes. Daar kan je niet van leven», zegt ze. Buyck vindt voorts dat voedselbanken gerichter op 
zoek moeten naar gezonde voeding, en dat voedselbanken af moeten van schenkingen die enkel 
gebeuren omdat de industrie zo vernietigingskosten vermijdt én een fiscale aftrek geniet. 
 
Kan echt niet, antwoordt Willy De Mesmaeker, afgevaardigd bestuurder van de Federatie van 
Belgische Voedselbanken. 
«De dag dat we aankopen doen om pakketten aan te vullen, staat de industrie haar overschotten niet 
meer kosteloos af. We weten best dat onze pakketten beperkt zijn. Maar ze worden door vrijwilligers 
samengesteld en bedeeld, zodat ze gratis zijn. Wel, op die manier kunnen behoeftige mensen hun 
weinige geld besteden aan wat écht prioritair is». 
 
Kiezen én besparen 
Onderzoekster Buyck stelt ook het principe 'gratis voedsel' zelf in vraag: «In plaats van mensen één of 
twee keer per maand een pakket toe te stoppen, kan je hen beter een structurele opstap bezorgen. Zo 
is er in Sint-Gillis bijvoorbeeld een 'sociale kruidenierszaak', waar eten en onderhoudsproducten aan 
groothandelsprijzen worden verkocht. Die zijn gemiddeld een kwart lager dan in een goedkope 
supermarkt. Zo kunnen behoeftige mensen én kiezen én besparen». 
 
«Ik ken deze sociale winkels», reageert De Mesmaeker. «Wij kùnnen niets verkopen, omdat we met 
onze leveranciers de verbintenis aangaan zelfs geen symbolische prijs te vragen. We kopen en 
verkopen niet. De dag dat we van dit principe afstappen, zal er pas echt veel voedsel verloren gaan». 
(IDV) 
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,,Wij stellen geen vragen. Wie honger heeft, krijgt eten'' 
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,,Almaar meer mensen kunnen nèt niet de eindjes aan elkaar knopen en moeten een beroep 
doen op hulpverlening'', zegt OCMW-voorzitster Cathy Marcus van Sint-Gillis. Zij is de enige 
niet die dit opmerkt. Het ,,Resto du coeur'' van die Brusselse gemeente verschaft op twee jaar 
tijd bijna een kwart meer maaltijden. En dat aantal blijkt geleidelijk verder op te lopen. Almaar 
meer mensen komen stilletjes aanschuiven om een gratis kom soep of een goedkope maaltijd. 
Vooral naar het einde van de maand. door Bart MOERMAN 
 
,,Elke dag is een nieuw verhaal'', vertelt vrijwilliger Felix Van Malderen. Hij probeert mee te helpen, af 
en toe een praatje te slaan. ,,De meeste mensen zijn gegeneerd, en dus discreet over hun ellende. 
Dat mag'', vertelt hij. Maar hij kent de moeder die met haar kom om eten voor haar drie kinderen komt. 
In alle stilte, terwijl zij op school zitten en totaal niet vermoeden dat hun moeder niet meer rondkomt. 
 
Die andere man ook, die Felix onlangs zag binnenkomen. Vroeger had hij een zaak en verdiende veel 
geld. Maar hij ging failliet en woont nu met zijn vrouw in een kelder. Anderen verspelen hun geld op de 
bingo, of hebben te veel schulden op café. Ook het gemakkelijke krediet, de verkoop op afbetaling 
leidt ertoe dat sommigen te weinig overhouden. 
 
Voor voorzitter Guillaume Mayeur van de vriendenkring van het restaurant zijn er verschillende 
redenen voor de nieuwe toestroom. ,,Al eens nagegaan hoe snel de huren in grote steden verhoogd 
zijn? Onlangs nog vertelde iemand dat zijn huur met twintig procent verhoogd is. De huisjesmelkers 
maken misbruik van de armen. Zij zijn geen lid van de huurdersbond en trekken niet naar de 
vrederechter.'' 
 
Mayeur ziet nog een reden: ,,U voelt toch ook dat door de euro alles naar boven afgerond is. Dat 
maakt nèt het verschil van enkele maaltijden.'' 
 
Nèt niet rondkomen 
 
OCMW-voorzitster Cathy Marcus van Sint-Gillis ziet het breder: ,,Allerlei vervangingsinkomens, zoals 
de werkloosheid of de ziekentoelagen, stijgen minder dan de levensduurte. Daardoor komen veel 
mensen nèt niet rond en moeten ze om steun vragen.'' 
 
Bij het OCMW komen dan heel gerichte vragen: even een deel van de huur overnemen, of de 
gasrekening. Sommigen vragen enkel 's winters ergens onderdak. 
 
,,Ik stel de mensen geen vragen. Wie honger heeft, krijgt eten'', zegt verantwoordelijke Rachid 
Errachidi van het resto. ,,Soep is altijd gratis. Maar als ik zie dat iemand twee drie dagen aan een stuk 
enkel om soep komt, vraag ik toch of hij geen maaltijd wil. Meestal krijg ik dan een enthousiaste ja-
knik, en schuif ik wat eten toe.'' Gisteren was dat stoemp met worst. Vandaag macaroni, morgen pitta. 
Een maaltijd kost 1,5 euro. 
 
,,We doen ook meer: 's avonds komen de daklozen naar hier, een busje brengt ze naar een 
opvangcentrum. We geven dekens en kleren in de winter... Het OCMW probeert hen ook verder te 
helpen. Maar ik begin bij het begin. Wie honger heeft, kan niet verder discussiëren of zijn problemen 
oplossen.'' 
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