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Duurzøme en sociale oplossíng voor overschotten uan voedselproducenten

Voedsaam vz;w verdeelt voedsel'overschotten
over'Was e \,\rel zijns organis atie s
Geregeld gaan er grote hoeveelhedèn voedsel verloren die nogpêrfect geschikt ziin
vooÌ consumptie. \Me¡eldwiidgaat dit over maar liefst 89 milioen ton per iaar-
Supermarkten en voedseþroducenten leveren inspanningen om overschotten te

beperken, maar dát lukt-niet altiid even goed. |ammer, zeker als ie weet dat een gezon-

de maaltijd geen evidentie is voor mensen mét een beperkt inkomen. Daar worden
steeds meer mensen zich van bewust.

voedselonde¡steuning.' De vzw
zet nu concrete stappen om
eigen vervoer te verwerven voor
de dienstverlening. We gaan ook
op zoek naar nieuwe partners en
leveranciers, zoals lokale hande-
laren en boer.en. Hierdoor kan

VoedSaam het lokale aanbod
voor mensen in armoede nog
verruimen én verbeteren. Et zijn
ook contacten met het depot van
Metro.'

aal distributieplatform dat voed-

seloverschotten detecteert,
ophaalt, stockeert en distribu-
eert bij lokale welzijnsorganisa-
ties in Sint-Niklaas en omge-
ving. Visie had een gesprek met
Els Van de Steene, coördinator
vanVoedSaam.

Ets, van waar kwam het idee
voor dit project en wie stond
aan de wieg?
'Duurzaam én sociaal omgaan
met- voedselovetschotten, het is

van vele voedselleveranciers
naar een kanaal om hun over-
schotten tot bij gezinnen te krij-
gen die dit zeer goed kunnen
gebruiken. In maart zoró. sloten
vzw Den Azalee, het OCM'W van
Siirt-Niklaas en Interwaas een

overeenkomst af op basis waar-
van vzv¡ Den Azalee tot en met
maart 2o2r een ruimte in Temse

terbeschikking stelt aan het pro-
ject VoedSaam. Kort nadien
werd het project ondergebracht
in een vzw.'

at groeiend bewust- ^ steeds meer vraag kregen naar
zijn leidt tot concre- voedselondersteuning maar nie!
te projecten zoals beschikten over dè logistieke
VoedSaam, een soci- faciliteiten, anderziids de vraag

depot aan de Krijgsbaan in
Temse, achteraan de kringwin-
kel van Den Azalee. Al deze pro-
ducten worden verder verôeeld
onder een viertal OCMW's en
een zevental vzw's met wie
VoedSaam momenteel samen-
werkt.' (NvdrÐe líjst van partners

vi4d je op www.interwaas.be)

Hoe pakken juttie de verde-
ling onder al die organisaties
aan?
'We prijzen ons gelúkkig dat we
kunnen rekenen op de hulp van
een drietal vrijwilligers die het
logistieke gedeelte van VoedS-

aam helpen runnen. Zij staan

ee'n oproep die inder-
daad steeds luider
klinkt. Die oproep viel
bij Interwaas, het inte¡-
gemeentelijk samen-
werkingsverband voor
streekontwikkeling in
het Waasland, niet in
dovemans oren. In zor4
kreeg Interwaas een
subsidie van dè POD

,
Ook in plattelandsgemeenten willen we'voedsel-
overschotten bezorgen zodat ook daar mensen
met een beperkt budget een beroep kunnen-
doen op de noodzaketijke voedsetondersteuning.
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Ets Van de Steene
coördinator VoedSaam vzw
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Maatschappelijke Integratie
voor het oprichten van een,cen-

traal voedseldepot 'voor het
Waasland. Voedseloverschotten
van verschillende oorsprong
zouden hier ondergebracht wor-
den om te -voldoen âan .twee

noden: enerzijds de verzuchtin!
vanWase OCMWs envzw's die

Waar komen de voedselover-
schotten vandaan?
'Momenteel halen we producten
op bij de voedselbank in Eke,

verse groenten bij Belorta in
Sint-Kathelijne-Waver en drgge

voeding, zuivel, groenten en

brood bi¡' Colruyt en Bio-planet.
Die worden ge-stockeerd in ons

mee in voor het ophalen en ver-

delen van de overSchotten. V/e
willen' onze actieradius t¡ou-
wens nog verruimen. Ook in
plattelands gemeenten willen rve

voedseloverschotten' bezorgen
zodat ook daa¡ mensen met een

beperkt budgç1 een beroep kun-
nen doen op de noodzakelijke
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HELPENDE HANDEN WELKOM

Ets: 'ln het ticht van de uitbreiding naar nieuwe partners,
zowet leveranciers ats vzw's en 0CMW's, zijn extra vrijwit-
Ligers méér dan wetkom. Mensen met een rijbewijs B die
graag op regetmatige basis ro.ndrijden met een bestetwa-
gen om voedsèl op te haten bij supermarkten, veiting, [and-
bouwers,... of af te leveren bij vzw's of 0CMW's, vinden bij
VoedSaam een Zinvolte invutting van een aantat vrije uur-
tjes. 0ok wie graag enige handenarbeid verricht of beschikt
over [ogistieke kennis en inzicht kan VoedSaam'mee
gestatte te geven.

Mensen die zich geroepen voeten een lfinancieetl steentje
bij te dragen aan het projectVoedSaam, richten zich tot Ets
Van de Steene via ets.vandesteeneftlvoedsaam.be, 0492 25

06 41 of 03 780 52 35. Ook wie meer info wenst, kan bij haar
terecht.

VoedSaam is erkend als LEADER=project en ESF-project en
wordt ondersteund door de Provincie Oost-Vlaanderen.


