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 ■ Enkele sfeerbeelden van het kerstfeest in Tkruideniertje in Kalmthout 2018 

ANNEMIE

Een hoopvol en 
solidair 2020
Elk jaar in december en al voor de 28ste 
maal wordt  het telkens door wetenschap-
pers duidelijk aangetoond in het ‘Jaarboek 
Armoede en Sociale Uitsluiting’: armoede 
en uitsluiting is een structureel onrecht, 
veroorzaakt door beleidsbeslissingen en 
wetgeving.

Vandaag leeft 16 % van de Belgische bevol-
king onder de armoedegrens. De plannen 
van de Vlaamse Regering om armoede te 
bestrijden zijn armzalig, missen een geïn-
tegreerde aanpak en beloven niet veel ver-
betering. Het is uitkijken naar de uitblijven-
de federale regeringsvorming.

De Rode Neuzen Dag en de Warmste Week 
mogen dan verbindende initiatieven zijn die 
waardering verdienen. Liefdadigheid,  goe-
de bedoelingen en warme inzet van vele 
vrijwilligers ontslaat een overheid absoluut 
niet van haar basisverplichting. De solida-
riteit te organiseren met een rechtvaardige 
fiscaliteit, waarbij middelen aangebracht 
door haar bevolking  optimaal ingezet wor-
den voor de fundamentele grondrechten 
waar iedereen recht op heeft. Zoals het 
recht op gezondheidszorg, betaalbaar en 
kwaliteitsvol wonen, onderwijs, cultuur, 
mobiliteit,… 

Een beleid met een sterke sociale zeker-
heid dat mensen met een beperking niet in 
de steek laat met een lege rugzak, dat 
153.910 mensen niet jarenlang laat wach-
ten op een sociale woning, kinderen niet in 
armoede laat opgroeien,  elke mens wel 
een waardig inkomen toekent, een vlot en 
betaalbaar openbaar vervoer aanbiedt, cul-
tuur waardeert en stimuleert, …

Het neo-liberaal economisch model buit 
mens én planeet uit, waarbij mensen in ar-
moede als eerste de zwaarste gevolgen 
dragen.  

Dringend tijd dus voor warme wensen van 
solidariteit, voor een meer rechtvaardig en 
hoopvol 2020.

“Gezegend zijn de dagen waarop 
de hele wereld betrokken is bij een 

samenzwering van liefde”
 Hamilton Wright Mabie I 1846-1916 I

 Amerikaans essayist, docent & criticus 
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Sociaal Winkelpunt in volle groei

‘‘It’s the most wonderful time of the year’’ zingt Andy Williams elk 
jaar opnieuw. Gezellige familiemomenten, kerstbomen die rijkelijk 
worden versierd, kerstcadeautjes die met gejuich worden 
uitgepakt, ... Maar hoe vier je kerst als je in armoede leeft? 

Als je de vraag stelt, hoor je 
vaak hetzelfde antwoord: 
Iedereen verdient een fijne 
kerst met mensen waar ze 

om geven en cadeautjes. Jammer genoeg 
is dit in de praktijk moeilijker te verwezen-
lijken. De cijfers liegen er namelijk niet om. 
16 procent van onze bevolking bevindt zich 
onder de armoededrempel. In 1985 bedroeg 
dit tien procent.

Onze partner Sociaal Winkelpunt zet zich 
al jaren in om een netwerk te creëren van 
sociale kruideniers om armoede vanuit een 
emancipatorische visie te bestrijden. In ver-
schillende vestigingen verkopen zij kwali-
teitsvolle producten aan een lage prijs, 
waarbij mensen zelf hun producten kiezen 
en betalen. Dit is zeer belangrijk voor hun 
eigenwaarde.

Maar een sociale kruidenier is meer dan 
een winkel alleen. In een aparte ruimte 
naast de winkel vind je steeds een ontmoe-
tingsplaats. Een plek vol gezelligheid, waar 
er allerlei activiteiten en vormingen worden 
georganiseerd in samenwerking met an-
dere verenigingen. Op die manier verster-
ken ze sociale netwerken en reiken ze ken-
nis aan om krachtiger in het leven te staan.

Kerst bij Sociaal Winkelpunt
“Elk jaar weer organiseren vrijwilligers van 
onze sociale kruideniers mooie initiatieven 
om hun klanten tijdens de kerstperiode wat 
extra in de watten te leggen” vertelt Ca-
therine Evrard, coördinator van Sociaal 
Winkelpunt vzw. “Zo worden er cadeaupak-
ketjes samengesteld met verzorgings- en 
huishoudproducten die dan worden ge-

schonken aan de klanten die naar de win-
kel komen deze periode. Voor deze produc-
ten kunnen we steeds rekenen op Goods to 
Give. Een organisatie die nieuwe non-food-
producten voor sociale organisaties inza-
melt bij bedrijven. Daarnaast organiseren 
verschillende vestigingen een kerstfeest, 
waar klanten verwelkomd worden met een 
hapje, een drankje en een klein cadeautje. 
Een warme kerst voor iedereen, daar stre-
ven we naar. 

Zo is er vrijdag 20 december het kerstfeest 
in Kalmthout.” Het netwerk van Sociaal 
Winkelpunt is in volle groei. Momenteel on-
dersteunt de vzw 7 sociale kruideniers.  
Daarnaast wordt de opstart voorbereid van 
sociale kruidenier De Kompanie in Kontich. 
die in het voorjaar van 2020 de deuren zal 
openen.

‘Een warme kerst voor 
iedereen, daar streven we 
naar.’
CATHERINE EVRARD

COÖRDINATOR SOCIAAL 

WINKELPUNT VZW

Kerst voor iedereen 

Vrijwilligers
De sociale kruideniers kunnen steeds een 

helpende hand gebruiken. 

Wil je je graag inzetten of wil je extra 
informatie? 

Neem contact op met 
catherine.evrard@sociaalwinkelpunt.be

Trooper
Sociaal Winkelpunt is nu ook te vinden 
op Trooper. Via Trooper kan je online 

aankopen doen bij je favoriete webshop. 
Voor elke aankoop die je doet, gaat er 
een percentje naar jouw gekozen vzw, 

Sociaal Winkelpunt. Een goede tip als je 
nog last-minute kerstaankopen wil 

doen. 
www.trooper.be/sociaalwinkelpunt


