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REGIO ANTWERPEN
IN BEWEGING
Een mooie start van het nieuwe jaar dankzij hartverwarmende eindejaarsacties

Cadeautjes voor iedereen
Het jaar 2021 werd goed ingezet dankzij enkele  
hartverwarmende acties. Concertzaal De Roma in Borgerhout 
verzamelde na hun oproep om mensen met weinig financiële 
middelen een mooi nieuwjaarscadeau te bezorgen 1172 
cadeautjes. Ook de sociale kruideniers van onze partner 
Sociaal Winkelpunt gingen creatief aan de slag om zo veel 
mogelijk gezinnen een mooi eindejaar en een warme start van 
2021 te bezorgen. 

Danielle Dierckx, algemeen 
coördinator van De Roma 
kijkt dankbaar terug naar 
hun eindejaarsactie.“Het is 

een onverhoopt succes geworden”, vertelt 
Danielle. “We hadden gedacht dat we na de 
lancering van de oproep een paar dagen ca-
deautjes zouden binnenkrijgen. Maar er is 
een constante toestroom geweest. Mensen 
van alle leeftijden en ook heel wat gulle ge-
vers van buiten de stad Antwerpen kwamen 
hun bijdrage leveren.” 

Cadeaus van overal
Sinds onze oproep op 11 december passeer-
den er iedere dag tientallen mensen in on-
ze inkomhal om een kaartje aan het prik-
bord te hangen of een cadeautje te droppen 
in onze grote cadeaubox”, legt Dierckx uit. 
“We vroegen de mensen om een schoen-
doos te vullen met daarin iets warms, iets 
lekkers, een spelletje of een boek, een ver-
zorgingsproduct en een persoonlijk kaart-
je. De meeste cadeautjes waren mooi inge-
pakt. Maar sommige waren niet goed dicht-
gedaan en dus konden we zien wat er zoal 
gegeven werd. Nieuwe handschoenen, tan-

denborstels, parfums, romans, noem maar 
op.” 

“De reacties overtroffen alle verwachtin-
gen. Mensen kwamen zelfs van buiten Ant-
werpen om een cadeautje te brengen, zoals 
de zussen Alexx (10) en Amber (19) uit Kield-
recht (foto rechtsboven). Zij waren nog nooit 
in De Roma geweest, maar zagen onze op-
roep via sociale media en wilden meteen 
meedoen. Heel mooi om te zien hoe men-
sen hun warm hart hebben laten zien.”  

De 1172 cadeautjes zijn de eerste week  
van dit jaar naar Kansenhuis Filet Divers 
gebracht en worden nu zo snel mogelijk 
verdeeld onder mensen met weinig 
middelen en kansen via hun sociale 
kruidenier.  650 gezinnen zijn aangesloten 
en krijgen op deze manier een warme 
start van het nieuwe jaar.

>> > www.deroma.be
>> > www.filetdivers.be 

 
 
 

Sociale kruideniers
Ook de sociale kruideniers in onze regio 
gingen creatief aan de slag om hun klanten 
een mooi eindejaar en start van 2021 te be-
zorgen. De vrijwilligers van sociale kruide-
nier De Cirkel in Wuustwezel konden dank-
zij de vrijgevigheid van buurtbewoners en 
lokale partners 70 pakketten samenstellen 
voor hun klanten. 

“Elk jaar voorzien we wel een klein present-
je voor de klanten, meestal iets dat we ge-
kregen hebben van winkels en dat we dan 
opsparen voor de feestdagen.” vertelt Hilde 
Van Looveren, vrijwilliger bij sociale krui-
denier De Cirkel in Wuustwezel. “Dit jaar 
was toch iets anders: begin december kreeg 
ik een telefoontje van een echtpaar dat ons 
al enkele keren een grote schenking had 
gegeven (nieuwe diepvries, nieuwe laptop). 
Zij vroegen zich af of zij een schenking kon-
den doen voor de feestdagen. Enkele dagen 
later kregen we ook een telefoontje van een 
buurtschap dat eveneens een schenking 
wou doen. We waren allemaal zo dankbaar 
en hebben dan na overleg beslist iets lek-
kers te voorzien, wat de klanten zich nor-
maal niet kunnen permitteren.”

Warme reacties in Wuustwezel
“We hebben een 70 tal geschenkzakjes kun-
nen voorzien, waarbij de grootte varieerde 

   Alexx en Amber kwamen helemaal uit Kieldrecht om een cadeau af te geven bij De 
Roma

met het aantal gezinsleden. We hebben be-
wust gekozen voor lokale handelaars en 
iets van de bakkers die ons wekelijks gratis 
brood bezorgen. Bij al het lekkers hadden 
we ook 5 kortingsbonnen toegevoegd van 
het OCMW, waarbij klanten twee tot tien eu-
ro korting konden krijgen op hun aankopen 
bij de sociale kruidenier en een bon voor 
een Coronapakket (mondmaskers, handgel 
en handzeep).

We hebben heel fijne reacties gekregen van 
de klanten. Ze waren erg verrast en blij. De 
mooiste vond ik zelf, toen ik het pakketje op 
kerstavond bracht; ‘Goh, nu gaat het toch 
nog een mooie kerst worden’. Wekelijks 
krijgen we samen met de bestelbonnen nog 
fijne reacties van klanten. Deze week zat er 
een berichtje bij: ‘wat jullie doen is van de 
bovenste plank’. We hopen volgend jaar op-
nieuw zo’n actie te kunnen organiseren.”

Driegangenmenu’s in Kontich
Ook in Kontich ging sociale kruidenier De 
Kompanie aan de slag en konden ze dank-
zij vele schenkingen hun klanten, naast hun 
andere aankopen, ook cadeautjes laten uit-
kiezen. Naast cadeaus kon De Kompanie 
mede dankzij de ploeg van de Kontichse on-
derneming KookEiland, onder leiding van 
Gino Laureyssen, meer dan zeventig klaar-
gemaakte driegangenmenu’s wegschenken 
aan Kontichse gezinnen in kansarmoede.

2020 was een speciaal en vaak moeilijk jaar 
voor velen, maar 2020 heeft ook kansen ge-
boden waarmee vele organisaties aan de 
slag gingen. We kijken hoopvol naar een 
minstens even warm en solidair 2021. 

>> > www.sociaalwinkelpunt.be

‘ ‘ ‘Goh, nu gaat het toch 
nog een mooie Kerst 
worden’ was één van de 
mooiste reacties die we 
kregen"
HILDE VAN LOOVEREN

VRIJWILLIGER BIJ SOCIALE KRUIDENIER 
DE CIRKEL

   De 70 pakketjes werden zorgvuldig ingepakt door de vrijwilligers van De Cirkel

   De Kompanie kon een mooi assortiment aan cadeaus verzamelen voor hun klanten


