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Debbie Deprez 

Vraag 

Vraag tot oproep of iedereen let op het verbruik van de voedingswaren en dit om te laten beseffen 

dat er anderen niets hebben Concrete vraag/standpunt/toelichting: Ik ben bij schepen en voorzitter 
van het OCMW Ph. De Coene geweest en we hebben samen de bedenking gemaakt of de andere 

schepenen en de gemeenteraadsleden letten op de voeding. Mijn contact met schepen De Coene ging 
erover dat het ziekenhuis eten weggooit. Om dit te veranderen wil ik een warme oproep doen aan 

mensen of ze erop willen letten om geen eten weg te gooien zoals vb. een yoghurt die maar twee 

dagen over tijd is. Smijt dit niet weg.  
 

 

Antwoord 
 

- Allereerst hartelijk dank voor je vraag Debbie. Ik ben blij dat naast het stadsbestuur er nog 

burgers wakker liggen van de vele voedseloverschotten. 

- Wat doen we met Stad OCMW: 

o We werken samen met 9 voedselverdeelorganisaties 

 CAW (Piramide en Stimulans) 
 Centrum jongeren en gezinsbegeleiding 

 CKG Don Bosco 
 De Bolster 

 De Vaart 

 Emmanuel vzw 
 Ichtus vzw 

 Jezus Levend Water 
 Kansen voor Kinderen.  

 
o Kookworkshops met aandacht  voor gezond en betaalbare voeding, onder andere met 

producten van FOOD ACT. Dit bij o.a. A’kzie, wijkwerkingen, sociaal artistieke 

projecten, lagere scholen … 

 

o Zero Food Waste: 

 In 2013 zijn we hiermee gestart, in samenwerking met Delhaize. Vrijwilligers 

van de voedselverdeelorganisaties kunnen producten die dicht bij de 

vervaldatum zitten ophalen. De enige tegenprestatie is dat alles moet 

gescand worden. Op die manier komen voedselmiddelen die anders worden 

weggegooid nog goed terecht, en kan Delhaize zijn magazijn beter beheren. 

 Ondertussen zijn ook gelijkaardige initiatieven opgezet met andere 

warenhuizen, zoals AD Delhaize Bellegem, en BIO-Planet 

  



 

o Food Act: 

 

PROJECTOMSCHRIJVING 

De titel van het project verwijst uiteraard naar voedsel, het handelen met 

voedseloverschotten maar ook een knipoog naar Activering. OCMW Kortrijk wil 

namelijk via activering langdurig werklozen voorbereiden voor de arbeidsmarkt.  

Food Act is een lokaal voedselhulpnetwerk dat met leerwerknemers de lokale 

voedseloverschotten een nieuwe bestemming geeft. Food Act werkt aanvullend op 

bestaande werkingen, zoals de Voedselbank West-Vlaanderen en andere 

voedselverdeelorganisaties.  

LEVERANCIERS  

De producten worden bij lokale landbouwbedrijven, de groothandelsmarkt in 

Heule, fruit- en groentehandelaren, veilingen, bakkers, marktkramers … 

opgehaald en terug herverdeeld, dit volgens een steeds aan te passen  

verdeelschema.  

o 4 groenten-en fruithandelaars 
o 3 marktkramers 

o 6 bakkers 
o 3 warenhuizen 

 

PRODUCTEN 

Wekelijks worden zo een 800-tal broden alsook honderden broodproducten 

(pistolets, koffiekoeken …) herverdeeld. Daarnaast worden er ook groenten en 

fruit opgehaald bij lokale handelaren. In totaal wordt er maandelijks 3 ton aan 

fruit en groenten opgehaald.  

AFNEMERS 

Onder meer bij de Kortrijkse voedselhulpinitiatieven maar ook de wijkwerkingen 

van OCMW Kortrijk, de nachtopvang, Ruilwinkel mama’s voor Mama’s, een 

basisschool, Centrum voor jongeren en gezinsbegeleiding, A’kzie, Unie der 

Zorgelozen, het wijkproject van Theater Antigone, De Stuyverij … genieten mee 

van deze welgekomen aanvulling. 

BEREIKTE MENSEN 

De voedseloverschotten van bovenvermelde initiatieven komen, via de 

samenwerking met bovenvermelde diensten en organisaties, wekelijks terecht bij 

ongeveer 1000 mensen die leven in armoede.  

 

- We sensibiliseren ook al onze medewerkers en sporen hen aan zo veel mogelijk overschotten 

te vermijden. 

- Op autoloze zondag enkele weken terug organiseerden we een gratis sterrenbanket, met 

meer dan 2000 maaltijden, integraal bereid met voedseloverschotten. Ik denk dat heel wat 

mensen verschoten zijn hoeveel je kan doen met voedseloverschotten. Het komt er op neer 

dat dit eigenlijk geen ‘overschotten’ zouden mogen zijn. 



- We onderzoeken momenteel of we het Food Act-project kunnen uitbreiden naar de regio, met 

onze nieuwe intergemeentelijke samenwerking W13. 

- Binnenkort willen we ook intekenen op een ander project, waarbij we op alle schakels van de 

voedselketen kijken of overschotten kunnen verminderd worden. 

 

- Zoals ik reeds aanhaalde in ons gesprek een paar weken terug, zijn er verschillende oorzaken 

voor al die voedseloverschotten. Ons gesprek kwam er naar aanleiding van het voedsel dat 

wordt weggegooid in AZ Groeninge. Ik vertelde je reeds dat we sterk gebonden zijn door de 

regels van het Federaal Agentschap voor de Voedselveiligheid (FAVV). 

 

- Hetgene wat jij ons wil vertellen, is volgens mij dat de mensen zelf ook een 

verantwoordelijkheid hebben om iets te doen aan voedsel. Met andere woorden: ook de 

consument speelt een rol. Dat zit hem in de kleine dingen: goed uitrekenen wat je precies 

nodig hebt, niet teveel in één keer kopen, grote verpakkingen zijn vaak goedkoper, maar niet 

als je de helft moet weggooien, wat flexibel zijn als het over de houdbaarheidsdatum gaat van 

een product, de appel of banaan met het kleine plekje erop eens meenemen uit de 

supermarkt. 

 

 


