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Regionieuws
Antwerpen stad en streek

Mensen in de kou
Het bestaan van armoede signa-
leert vooral de nood aan georga-
niseerde herverdeling, aan struc-
turele solidariteit van samen- 
brengen en terug verdelen. De 
kersttijd geeft een extra gevoe-
ligheid voor solidariteit met men-
sen in de kou. Als beweging heb-
ben we meer dan honderd jaar 
traditie in georganiseerde solida-
riteit. 

Soms klinkt onze boodschap mis-
schien niet meer hip. ‘Music for 
Life’ bewijst dat solidariteit ook 
hip en trendy kan overgebracht 
worden. Terzelfdertijd bestaat 
het risico dat mensen het gevoel 
krijgen dat met een éénmalige 
‘goede daad’ oplossingen aange-
bracht worden. 

Dat risico bestaat ook bij de vele 
vormen van noodhulp en voedsel-
pakketten die in de kersttijd ex-
tra aandacht krijgen. Voedselhulp 
is noodhulp, en dus soms noodza-
kelijk. Het is echter een aanpak 
die op lange termijn geen oplos-
singen biedt. Noodhulp verduis-
tert de nood aan fundamentele 
oplossingen want armoede is een 
structureel en politiek pro-
bleem.

Daarom investeert ACW in de on-
dersteuning van sociale kruide-
niers. In het spoor van groeiende 
initiatieven in heel Vlaanderen 
willen we mee onze kennis en en-
gagement inzetten om dit model 
te verkennen en te ondersteunen. 
We geloven dat de banden tussen 
deze initiatieven en het vereni-
gingsleven een extra kracht heb-
ben. Die rol is onze beweging op 
het lijf geschreven. Vele vrijwil-
ligers zorgen er zo voor dat ieder-
een mee kan. We danken allen die 
kiezen voor de realisatie van een 
hartelijke buurt en een solidaire 
wereld. 

Wij wensen u van harte een zalig 
Kerstmis en een liefdevol 2011.

Annemie 
Verhoeven
Verbonds- 
secretaris  

ACW Antwerpen

Sociale kruidenier tWinkeltje in 
Merksem opende zaterdag 18 
december haar deuren. Mensen 
in armoede kunnen tegen een 
verminderde prijs een aantal 
basisproducten kopen en met 
elkaar in contact komen in de 
ontmoetingsruimte.

Dit vrijwilligersinitiatief van ACW 
Merksem kadert binnen vzw Sociaal 
Winkelpunt ACW en biedt een kwa-
liteitsvol alternatief voor noodhulp. 
In tWinkeltje kunnen mensen in ar-
moede, mensen met een laag inko-
men en kwetsbare groepen, ongeacht 
hun verblijfsstatuut, terecht voor 
hulp, ondersteuning en begelei-
ding.

Basisproducten lager dan 
marktprijs
Sus Schrauwen, vrijwilliger: “tWin-
keltje maakt op basis van de aange-
brachte noden van de doelgroep een 
zorgvuldige selectie van voedings-, 
verzorgings- en huishoudproducten. 
We verkopen deze ongeveer 10 tot 
20% beneden de normale winkel-
waarde. Hiervoor zoeken we voort-
durend subsidies en sponsoring. We 
bieden de producten in kleinere hoe-
veelheden aan. Zo kan je bijvoor-
beeld 2 rollen toiletpapier kopen in 
plaats van een hele verpakking.”

In de beginfase zal de winkel een hal-
ve dag per week open zijn. tWinkel-
tje oordeelt niet zelf wie in aanmer-
king komt om producten te kopen, 
maar werkt op basis van doorverwij-
zing door sociale diensten. Sus: “Tij-

dens een kennismakingsgesprek 
ontvangt de klant zijn of haar per-
soonlijke toegangskaart van tWin-
keltje en wordt het gebruik toege-
licht. Klanten kunnen niet onbe-
perkt kopen, zodat iedereen de kans 
krijgt een bepaald product aan te 
schaffen. Daarnaast bepalen we ook 
een maximum te besteden bedrag 
per week, in functie van de gezinssa-
menstelling. We gaan voortdurend 
met onze klanten in gesprek om te 
weten wat hun behoeften zijn en wel-
ke producten ze in het aanbod wen-
sen. Naast de winkel is er een ruimte 
waar mensen elkaar kunnen ont-
moeten en waaraan verenigingsle-
ven gekoppeld wordt. Hierdoor creë-
ren we nieuwe sociale netwerken.”

Aandeel voedingsbudget 
verkleinen
tWinkeltje vertrekt vanuit het voe-
dingsbudget van kwetsbare mensen. 
Dit is het budget dat overblijft wan-
neer het inkomen verminderd wordt 
met ‘vaste kosten’ voor huisvesting, 
mobiliteit, kinderen, kleding en 
energie. Door basisproducten te ko-
pen bij de sociale kruidenier verklei-
nen de uitgaven op het voedingsbud-
get. Het uitgespaarde geld verhoogt 
het budget voor andere kosten waar-
door er meer overblijft om van te le-
ven.

Sus: “In Merksem startte dit concept 
eind 2008 vanuit initiatieven van 
Welzijnszorg en Welzijnsschakels. 
Een jaar later inventariseerden vrij-
willigers vanuit het “Armoede pro-
ject Merksem” de bestaande armoe-
de-initiatieven. Hieruit ontstond de 
“Groep Sociale Kruidenier” die op 

zoek ging naar zowel administratief 
onderlegde vrijwilligers als mensen 
die de handen uit de mouwen wilden 
steken. Het resultaat is de “Kern So-
ciale Kruidenier”, van waaruit tWin-
keltje concreet werd opgestart. Een 
twintigtal vrijwilligers zijn betrok-
ken bij taken als aankopen doen, 
voorraadbeheer, het aanvullen van 
de rekken, het voeren van kennisma-
kingsgesprekken met de klanten en 
het openhouden van de winkel.”

Signaalfunctie
tWinkeltje wordt binnen vzw Soci-
aal Winkelpunt ACW voorafgegaan 
door ’t Kabaske in Essen, dat eind 
2009 werd opgericht. Annemie Ver-
hoeven, verbondssecretaris ACW 
Antwerpen: “Mensen in armoede 
moeten kunnen aansluiten als vol-
waardige partners in onze samenle-
ving. Armoede is een onrecht, het is 
een structureel en politiek probleem. 
Met dit initiatief willen wij armoede 
bestrijden vanuit een emancipatori-
sche visie en aanpak. Dit doen we via 
het aanbieden van een inkomensver-
hogende dienstverlening waarbij 
mensen zelf hun basisproducten kie-
zen en betalen. Hierdoor behouden 
ze hun eigenwaarde. In de ontmoe-
tingsruimte kunnen nieuwe sociale 
netwerken ontstaan en kan ook vor-
ming gegeven worden. 

Op lange termijn willen we daaren-
boven tewerkstellingskansen creë-
ren voor de doelgroep. Ten slotte wil 
vzw Sociaal Winkelpunt ACW met 
dit initiatief een signaalfunctie op-
nemen en de belangen van de doel-
groep verdedigen.”

Vrijwilligers openen sociale kruidenier

Een twintigtal vrijwilligers zorgen in sociale 
kruidenier tWinkeltje voor de aankopen, de 
voorraadbeheer, het aanvullen van de rekken, 
het voeren van kennismakingsgesprekken met 
de klanten en het openhouden van de winkel.
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