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Toename van  
ongelijkheid
Armoede is een onrecht. Daarmee trappen we 
opnieuw een open deur in. Armoede is het gevolg 
van beleidskeuzes en wordt structureel gecre-
eerd. Hoewel de globale welvaart en het vermo-
gen in Vlaanderen de laatste 10 jaar gestegen is, 
stellen we vast dat de armoede niet daalt. 

Dat merken we ook aan de toename van het aan-
tal sociale kruideniers en de stijging van de klan-
ten. Dat betekent dat er hoge nood is aan betaal-
bare basisproducten. Het feit dat zo veel gezin-
nen gebruik moeten maken van deze diensten 
duidt op de toenemende ongelijkheid. Het is god-
geklaagd dat een groot deel van onze bevolking 
onvoldoende inkomen heeft om basisproducten 
te kunnen kopen. In de provincie Antwerpen zijn 
er al 7 sociale kruideniers die ondersteund wor-
den door Sociaal Winkelpunt vzw. 

Want iedereen heeft het recht om zelf te kunnen 
kiezen welke producten men koopt. Die keuze-
vrijheid, gekoppeld aan het ontmoeten van men-
sen en de kans om een sociaal netwerk op te 
bouwen, is belangrijk. Sociale kruideniers draai-
en op het engagement van vele vrijwilligers die 
zich inzetten om het probleem concreet aan te 
pakken. De werking en het opstarten van nieuwe 
sociale kruideniers vraagt echter structurele 
financiering. Dat is de verantwoordelijkheid van 
het beleid, zowel lokaal als Vlaams. Het is onaan-
vaardbaar dat we toestaan dat mensen in armoe-
de moeten leven. Beleidsmakers dienen oplos-
singen voluit te ondersteunen. Sommige gemeen-
ten geven hier het goede voorbeeld. Dat is ieders 
menselijke plicht. 

Annemie Verhoeven
Verbondssecretaris  

beweging.net Antwerpen

MyTrustO is er voor iedereen

Pak zelf je schulden aan  
en vermijd extra kosten
Iedereen die zijn schulden niet onmiddellijk kan beta-
len, maar wel door een haalbare spreiding in de tijd 
vast te leggen, kan bij MyTrustO terecht. Een MyTrustO 
traject start altijd met een afspraak. De MyTrustO-
app is de gemakkelijkste weg daartoe. Telefonisch: 
alle dagen tussen 9 en 17 uur of per mail kan ook. 
Kom je op het antwoordapparaat terecht, spreek dan 
je naam en telefoonnummer in. Of omschrijf in een 
mail naar info@mytrusto.be je situatie en geef je 
naam en telefoonnummer door. MyTrustO neemt zo 
snel mogelijk contact op. 

Als MyTrustO kan helpen, start in alle discretie de 
opmaak van een allesomvattend financieel document 
en een concreet afbetalingsplan voor alle schuldei-
sers. Zo los je schulden op termijn af, zonder dat 
daarbij nog een dagvaarding of vonnis nodig is. Deze 
begeleiding kost veel minder dan wat je anders aan 
invorderingskosten moet afbetalen.

 ✔ info@mytrusto.be - www.mytrusto.be 
MyTrustO-app – tel. 03 220 12 00.

Recent opende Tkruideniertje in Kalmthout 
haar deuren en het idee speelt ook in heel wat 
andere gemeenten om met een sociale 
kruidenier te starten. Tkruideniertje kan 
rekenen op een sterk lokaal netwerk en is 
gedragen door een groep van 30 vrijwilligers. 
Vanaf dag één kwamen 25 gezinnen winkelen. 
Dit toont de hoge nood die er bestaat voor 
mensen in armoede om betaalbare 
basisproducten te kunnen kopen.

Samenwerking
Een sociale kruidenier draait op sterke samenwerkings-
verbanden. Een goede ondersteuning door het OCMW is 
erg belangrijk. In Kalmthout is dat zeker het geval. 
Samen met het OCMW en het Dienstencentrum wordt in 
Tkruideniertje sociale tewerkstelling gerealiseerd. Zo 
worden kansen naar werk geboden. Daarnaast is de 
samenwerking met socio-culturele partners belangrijk 
voor de ontmoetingsfunctie. Met lokale handelaren 
wordt samengewerkt voor het productaanbod.

Sociaal Winkelpunt vzw ondersteunt naast Kalmthout 
sociale winkelpunten in Antwerpen-Kiel, Merksem, 
Ekeren, Brasschaat, Wuustwezel en Zoersel. Een sterk 
netwerk dat inzet op onderlinge samenwerking, het 
delen van kennis, de uitbouw van sterke partnerschap-
pen en het begeleiden van vrijwilligers. In dit verster-
kend netwerk krijgt sociale innovatie een plaats. Hierdoor 
neemt de vzw een actieve trekkersrol op binnen Sociale 
Kruideniers Vlaanderen vzw.

Sterke groei
De laatste jaren is er een sterke stijging van het aantal 
sociale kruideniers. Daarnaast zijn ook tussenvormen 
mogelijk. Er zijn gemeenten met een sociale kruidenier, 

een mobiele variant ervan, gemeenten die doorverwijzen 
naar buurgemeenten met een kruidenier en initiatieven 
die de overgang maken naar een sociale kruidenier. Op 
sommige plaatsen wordt de werking gecombineerd met 
de verdeling van EU-producten van de FEAD (Federal 
Agency for the Deprived). Deze producten staan in win-
kelrekken om het belang van keuzevrijheid en mens-
waardigheid te behouden. Om de verdere groei te onder-
steunen, ontwikkelde Sociale Kruideniers Vlaanderen 
vzw een stappenplan voor noodhulpinitiatieven die wil-
len evolueren in de richting van een sociale kruidenier. 
Mensen in armoede versterken staat centraal.

Nood aan ondersteuning
Door de groei van het netwerk van sociale kruideniers, 
groeit de nood aan structurele financiering. Daarbij zijn 
drie doelen te onderscheiden. Ten eerste de uitbouw van 
sterke partnerschappen over de verschillende maat-
schappelijke domeinen. Denk maar aan de samenwer-
king met regionale distributiecentra als het gaat over 
voedseloverschotten. Doel 2 is een goede ondersteuning 
van de lokale vrijwilligerswerkingen op vlak van admi-
nistratie, vormingen, activiteiten, … Het laatste doel is het 
uitbouwen van een kenniscentrum met algemeen aan-
spreekpunt. Zo bouwen sociale kruideniers mee aan een 
solidaire en duurzame samenleving. n

Sociale kruideniers in opmars

Ook dit jaar kan jij je sportief inzetten ten voordele 
van Samen Tegen Armoede. Neem op donderdag 

10 mei 2018 (Hemelvaartdag) deel aan de Abdijentocht: 
het enige Samen Tegen Armoede-event dat in drie pro-
vincies plaatsvindt. Wandel van Averbode naar 
Tongerlo en geniet van jouw welverdiende en verleng-
de weekend. De Abdijentocht is gezinsproof: 16 km 
lang, een perfecte mix tussen natuur en verharde 
wegen. Je wandelpakket van Samen Tegen Armoede 
haal je de dag zelf af tussen 8 en 11 uur. 

 ✔ Wil jij ook de dubbele 
uitdaging aangaan: je 
benen inzetten én geld 
inzamelen voor het 
goede doel?  
Grijp je kans en schrijf je voor 16 april in via 
onze website:  
zetjebenenin.samentegenarmoede.be.

Sportief met Samen Tegen Armoede

Wil je in je gemeente starten met of 
meewerken aan een sociale kruidenier?

Contacteer Catherine Evrard, 
Sociaal Winkelpunt vzw

 ✔ catherine.evrard@sociaalwinkelpunt.be

 ✔ Kijk voor meer info op: 
www.sociaalwinkelpunt.be 
www.socialekruideniersvlaanderen.be


