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Interpellatie van mevrouw Els Rochette tot de heer Sven Gatz, collegelid bevoegd voor 

Onderwijs en Scholenbouw 

Onderwerp : De rol die scholen kunnen spelen in de strijd tegen voedselarmoede  

 

Veel Brusselaars hebben honger. Het is dramatisch om dat te moeten zeggen in het rijke Brussel, 

hoofdstad van Europa. De Coronacrisis heeft de situatie enkel erger gemaakt. Tot op vandaag is er 

een stijging van 25% behoeftigen bij de voedselbank Brussel-Brabant berichtte BRUZZ. In heel België 

spreken we over 195.000 hulpbehoevenden, waarvan zeer velen in Brussel, meer dan een 

verdubbeling op 20 jaar tijd.  

Er zijn gelukkig veel Brusselaars die in de bres springen, van vrijwilligers tot overheden. Meer dan 

80 organisaties bieden voedselhulp aan. Ook de VGC helpt mee, met name door steun aan 

organisaties zoals Cultureghem en Samenlevingsopbouw die voedsel bedelen. 

De verhalen achter de hulpvragen zijn vaak schrijnend. Vaak gaat het bijvoorbeeld om alleenstaande 

ouders die hun kinderen gewoon al voldoende eten willen kunnen geven. 

Er is veel schaamte. De voedselbedeling is een laatste stap. In gezinnen met voedselarmoede zullen 

kinderen daarvoor al maanden of misschien jaren lijden onder verdoken voedselarmoede met te 

weinig of te ongezond eten. Met alle gevolgen voor hun ontwikkeling, hun gezondheid en hun geluk.  

We moeten dus ook vroeger proberen ingrijpen. De Brusselse Nederlandstalige scholen bereiken 

veel kinderen die thuis lijden onder voedselarmoede. Al heel lang circuleren getuigenissen over lege 

brooddozen. De Coronacrisis heeft in geen tijd veel nieuwe armen gecreëerd. En dus zijn er nu meer 

dan ooit verhalen over kinderen die regelmatig zonder eten naar school komen. Die kinderen zitten 

dan 's middags tussen diegene die wel aan het eten zijn, kunnen zich tijdens de dag niet 

concentreren of krijgen een flauwte. Ook voor schoolteams zijn dit enorm moeilijke situaties: is het 

aan hen om te helpen, en hoe dan? 

De VGC en het scholennetwerk voeren hierrond vandaag al een actief beleid.  Zo zijn er subsidies 

voor gezondheidsinitiatieven van scholen. Sommige scholen bieden gratis ontbijt aan, anderen 

voorzien fruit.  

Collegevoorzitter Van den Brandt antwoordde enkele weken geleden dat de VGC  momenteel niet 

over cijfers beschikt over het aantal scholen dat een gratis ontbijt of maaltijd aanbiedt. De 

collegevoorzitter verwees ook naar een korte bevraging van de Algemene Directie van Onderwijs en 

Vorming (ADOV) eind 2016 waarin de netten aangaven dat dit niet tot de kerntaak van de scholen 

behoort en dat de scholen dit niet alleen kunnen.  

De voedselarmoede in Brussel kunnen de scholen uiteraard niet op zichzelf oplossen. Maar we 

zouden al een enorm verschil maken mochten we ernaar streven alle Brusselse kinderen die daar 

nood aan hebben 1 gezonde warme maaltijd per dag aan te bieden, kosteloos of tegen een lage 

prijs.  

Uiteraard kost koken geld. Er moet gezocht worden naar de meest doeltreffende manier om de 

meest kwetsbare Brusselaars te helpen. Bijvoorbeeld door te werken met prijsdifferentiatie, zonder 

te stigmatiseren. 

 

 



 

Vandaar mijn vragen: 

 Probeert u vanuit het flankerend onderwijsbeleid van de VGC zicht te krijgen op de aard en 

omvang van deze problematiek? 

 Bent u van plan om na te gaan bij de Brusselse scholen welke initiatieven zij vandaag al 

nemen? Welke ‘prijzenpolitiek’  hanteren scholen, wie zet in op gezonde tussendoortjes? 

Hoe gaan schoolteams in gesprek met ouders van kinderen die zonder eten naar school 

komen?  Het lijkt nuttig om een goed overzicht te krijgen op het aanbod dat vandaag al 

geboden wordt in welke delen van Brussel, zodat de scholen elkaar ook kunnen inspireren. 

 Kan u duiden welke ondersteuning de VGC (of de Vlaamse Overheid) vandaag geeft aan 

scholen om initiatieven te nemen tegen voedselarmoede? Welke middelen maakt de VGC 

hiervoor vrij? 

 Heeft u over deze problematiek al overleg gehad met andere relevante actoren in Brussel 

zoals de Cocof, de gemeenten of de GGC?  

 Beschikt u over een raming over de kost om bijvoorbeeld 4 dagen per week, in het 

basisonderwijs, een gratis middagmaal aan te bieden in Brusselse scholen, met prioriteit 

voor kinderen uit gezinnen die het niet kunnen betalen?  

 We kunnen niet verwachten dat scholen dit zelf organiseren. Kan er samengewerkt worden 

met cateraars in bijvoorbeeld de sociale economie om de scholen van maaltijden te 

voorzien? 

 Volgt u het initiatief op van de stad Antwerpen die schoolgemeenschappen middelen zal 

geven om zelf projecten op te starten met schoolmaaltijden? 
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