Anzegem – Avelgem – Deerlijk – Harelbeke – Kortrijk – Kuurne – Lendelede - Menen – Spiere-Helkijn – Waregem – Wevelgem – Wervik – Wielsbeke- Zwevegem

Voedselherverdeling gaat regionaal in Zuid-West-Vlaanderen
W13 lanceert met Food Act 13 regionaal voedseldistributieplatform van overschotten
28-08-2018

Verse voedseloverschotten ophalen bij supermarkten en lokale handelaars en herverdelen aan
mensen die het met minder moeten doen: dat is het verhaal van Food Act 13, het regionaal
voedseldistributieplatform dat in november van start gaat in Kuurne.
W13, een vereniging van 14 OCMW’s en CAW uit Zuid-West-Vlaanderen richt met tal van partners zoals de
Voedselbank, Colruyt, Aldi, de provincie West-Vlaanderen en de voedselverdeelorganisaties een regionaal
voedseldistributieplatform voor voedseloverschotten op, Food Act 13.
Food Act 13 gaat in Zuid-West-Vlaanderen actief op zoek naar 200.000
kilo verse voedseloverschotten (groenten, fruit, vlees, vis) per jaar om
deze te herverdelen aan mensen in armoede. Deze doelgroep bereikt
Food Act 13 via 40 à 50 sociale en voedselverdeelorganisaties in de
regio. Food Act 13 is meteen ook een tewerkstellingsproject waarbij
acht medewerkers worden ingezet, die na hun opleidings- en
tewerkstellingstijd kunnen doorstromen naar de reguliere
arbeidsmarkt.
Foto by David Samyn

Philippe De Coene (voorzitter W13 en voorzitter OCMW Kortrijk): “Wat OCMW Kortrijk al enkele jaren
succesvol doet - het ophalen en verdelen van voedseloverschotten – kunnen we vandaag opschalen tot een
regionaal niveau dankzij W13. Kortrijk was dan ook graag bereid om de lokale middelen en expertise in te
zetten in dit regionale verhaal”.
Bram Deloof (ondervoorzitter W13, voorzitter OCMW Kuurne en trekker van het project): “Een
voedseldistributieplatform op dergelijke schaal is uniek in Vlaanderen en is noodzakelijk om verse voeding bij
de mensen te krijgen die het nodig hebben. Overschotten zijn er genoeg. Echter, om die voedseloverschotten
vers, snel en in kleine hoeveelheden op het bord te krijgen van die mensen die het nodig hebben, heb je een
efficiënt logistiek model nodig waarbij alle actieve partners in deze voedselverdeelketting, van overschot tot
portie op het bord, nauw betrokken zijn. Food Act 13 is zo een model”.
Arnout Vercruysse (coördinator Food Act 13): “Food Act 13 zal dagelijks langsgaan bij een 15-tal warenhuizen
om hun voedseloverschotten op te halen. Dit vormt een welgekomen aanvulling op de voeding die de sociale
organisaties krijgen van de Voedselbank West-Vlaanderen. Food Act 13 zal logistiek en structureel nauw
samenwerken met de Voedselbank en krijgt dan ook niet toevallig een plek naast de Voedselbank in Kuurne.
Ik kijk uit naar deze bijzondere samenwerking die voor ons beiden heel wat voordelen biedt”.
Op het punt waar armoede, voedseloverschotten en activering elkaar treffen, opent zich een energiek arsenaal
aan wins. Bram Deloof: “De naam impliceert het al: ‘Food’ refereert naar voedseloverschotten, ‘Act’ naar
activering/tewerkstelling van mensen in armoede. Ik ben rotsvast overtuigd van de wins in dit project. Niet
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minder dan 2.000 gezinnen in onze regio maken gebruik van voedselhulp en hen willen we structureel verse
en evenwichtige gezonde voeding aanbieden via de voedselverdeelorganisaties. In onze regio zijn 15
verschillende voedselverdeelorganisaties met in totaal 200 vrijwilligers actief die we met dit project willen
ondersteunen”.
“Voedselbedeling kan als belangrijke hefboom dienen binnen armoedebestrijding. Via Food Act Kortrijk
konden we de lokale organisaties in Kortrijk overtuigen om van passieve voedselbedeling te gaan naar de
actieve rol van een sociale kruidenier. Het is de bedoeling dat we ook voedselherverdeelorganisaties die een
beroep doen op Food Act 13, laten evolueren in de richting van sociale kruidenier. Niemand staat graag in de
rij voor een pakket waarvan je de inhoud pas thuis ontdekt. In het concept van de sociale kruidenier, krijgen
gezinnen koopkracht en kunnen ze vrij kiezen, zoals in de winkel. Dat is een moderne aanpak van
armoedebestrijding, die we willen uitrollen in een regio met evenveel inwoners als een grootstad”, zegt
Philippe De Coene.
Het regionaal voedseldistributieplatform Food Act 13 dient ook als kapstok voor andere activiteiten zoals
lerende netwerken voor OCMW-medewerkers en vrijwilligers alsook empowermentgerichte acties zoals
kookworkshops voor mensen in armoede. Op die manier biedt het project ondersteuning vanaf de aankoop
in de winkel tot het tafelen met het gezin. Deze allesomvattende aanpak is meteen ook de focus van dit
regionaal verhaal.
Food Act 13 is operationeel vanaf november 2018 en wordt gradueel uitgebouwd.

Budget Food Act 13: juli 2018-dec 2020
Totale kosten

708.068 euro

Investeringskosten

250.100 euro

Personeelskosten

362.500 euro

Werkingskosten

57.500 euro

Overheadkosten

37.968 euro

Totale inkomsten

708.068 euro

Continuering Food Act Kortrijk

Uitbreiding regio Food Act 13

Financiering OCMW Kortrijk

52.775 euro

Circulair Vlaanderen

100.000 euro

Sociale infrastructuur

40.0000 euro

Financiering lokale besturen

80.343 euro

ELFPO (Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling), Vlaanderen,
provincie West-Vlaanderen*

334.940 euro

Voedselbank West-Vlaanderen

13.125 euro

Overig

86.885 euro

(*onder voorbehoud van vastlegging van de Vlaamse middelen door de minister van Platteland)
Meer info?
W13 (intergemeentelijke vereniging van het CAW en de 14 Zuid-West-Vlaamse OCMW’s)
Arnout Vercruysse (0473/862792 – arnout.vercruysse@welzijn13.be)

