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Vraag om uitleg van mevrouw Els Rochette aan mevrouw Elke Van den Brandt, 

collegevoorzitter bevoegd voor Begroting, Welzijn, Gezondheid, Gezin en Stedelijk beleid, 

met betrekking tot de voedselbedeling 

 

Onderwerp : De voedselbedeling 

 

We zagen de voorbije weken schrijnende beelden van lange rijen wachtenden aan de 

voedselbedeling. Duizenden families in Brussel zijn aangewezen op voedselpakketten om te 

overleven, om hun kinderen eten te geven.  Want naast de gewoonlijke klanten bij de 

voedselhulp zijn er als gevolg van de Coronacrisis nu ook andere burgers die niet meer kunnen 

gaan werken en niet meer alleen in hun levensonderhoud kunnen voorzien. In deze rijen staan 

mensen die afhankelijk waren van de informele economie en op de zwarte markt werkten, 

studenten die een baan nodig hadden om hun huur te betalen en te eten, zelfstandigen, 

tijdelijke werknemers, gepensioneerden, kunstenaars, tijdelijk werklozen of 

eenoudergezinnen waarvan het loon ontoereikend is om van te leven. 

Veel organisaties, waaronder Pigment, Buurtwinkel, Cultureghem, hebben hun werking 

afgestemd op het gratis verdelen van voedselpakketten en maaltijden. Daarnaast zijn ook zeer 

veel vrijwilligersgroepen actief die maaltijden bereiden en bedelen, onder andere aan 

daklozen.   

Het is alle hens aan dek en veel organisaties en vrijwilligersgroepen verenigen zich (soms via 

facebookgroepen) om alles te coördineren.  

Ik denk dat het belangrijk is om de voedselbedeling goed te coördineren vanop  

gewestniveau.  Hierover stelde ik ook reeds vragen aan uw collega in de gewestregering, 

Minister Maron. Maar specifiek wat de VGC betreft heb ik ook enkele vragen. Want hoe beter 

de verschillende niveaus op elkaar afgestemd zijn hoe beter, zodat we alle mensen en 

organisaties zo efficiënt mogelijk kunnen helpen. 

 Hoeveel organisaties binnen het VGC-netwerk verzorgen voedselbedeling? 
 Welke organisaties deden dit reeds voor de Covid-19 crisis? En welke organisaties 

pasten hun werking aan naar aanleiding van de nieuwe noden die naar boven 
kwamen tijdens de Crisis? 

 Hoe worden de vrijwilligersgroepen bereikt die voedselbedeling doen zonder 
tussenkomst van een professionele organisatie?  

 De voedselbedeling in het Brussels Gewest wordt gecoördineerd door het project 
Dream van het OCMW Brussel en de FDSS. Op welke manier wordt het 
Nederlandstalig netwerk van organisaties hierdoor bereikt?  

 Hoe gebeurt de samenwerking tussen de GGC en de VGC op het vlak van 
voedselbedeling? 



 Veel organisaties geven extra middelen uit om voedselpakketten te kunnen 
samenstellen. Komt de VGC hierin tegemoet met extra subsidies vanuit de dotatie 
van het Gewest, met name het noodfonds Covid-19? 

Els Rochette, 

Maandag 25 mei 

 

 

 


