IN 2019, IN ONZE RESTO:


1985 : 1ste vestiging
van de Resto du Cœur in
België.
1991: organisatie van de
Federatie van de Resto du
Cœur van België.

420.000
maaltijden
geserveerd aan
tafel


250.000
voedselpakketten

1985 - 2020


Meer dan 600
vrijwilligers

IN 2019, ONZE FEDERATIE GEEFT 700 TON
WAARVAN :

SINDSDIEN GEVEN DE 17 RESTO VORM AAN:

TIENEN

69 ton
aardappelen

14 ton
pasta

111 ton
groenten

130 ton

38 ton hygiëne-

43 ton

fruit

vlees

Binnenkort staan we al 35 jaar klaar voor de
minst bedeelden.

BERGEN

We vormen een solidaire ontmoetingsplaats waar
mensen worden onthaald om te genieten van een
evenwichtige maaltijd en waar ze worden ondersteund
om uit het isolement en de armoede te komen.

Moeskroen
(Antenne Mont-à-Leux)
Namen
Oostende
Quiévrain
(Antenne Honnelles)
Sint-Gillis
Tienen
Verviers
Waver

Een foodtruck in Beaumont, Bouillon en Hastière.
En binnenkort een 2de foodtruck in Andenne, Ohey,
Gesves, Assesse en Havelange.

Op 21 december wordt het jubileum van de oprichting van
de Resto du Cœur in België steevast gevierd in Brussel.
Speciaal voor deze gelegenheid hullen we Manneken Pis
in het clownspak van Coluche.

Icon created by Icongeek26, Oksana Latysheva, Iconfield, Eucalyp, Lin Icons Pro from NounProject

Aarlen
Assenede
Charleroi
Gembloux
(Antenne Tamines)
La Louvière
Luik
Laken
(en de Colis du Cœur)
Marche-en-Famenne
Bergen

producten

DE RESTO DU CŒUR
VAN BELGIË

DE STRUCTUUR VAN
EEN RESTO DU CŒUR:
= een vzw bestaande uit:
------

Een lokaal comité, dat de Raad van Bestuur vormt,
Eén/twee of drie sleutelfuncties:
beheerder ter plaatse, maaschappelijke werk(st)
er en kok(kin),
Vrijwilligers,
Afhankelijk van de situatie, werknemers artikel 60,
APE, ALE,...

= Een link met de lokale verenigingswereld.

DE DIENSTEN VAN EEN RESTO DU CŒUR:

ALTIJD:
√√
---√√
√√

Voorziening van voedingswaren, afhankelijk van
de situatie:
Evenwichtige maaltijden die worden bereid en
geserveerd ter plaatse,
Voedselpakketten die zijn aangepast aan de
grootte van het gezin,
Beide (maaltijden en pakketten).
Verdeling van hygiëneproducten.

HET RESTAURANT VAN
DE WAARDIGHEID:
Om in alle vrijheid te kunnen spreken over al hun
problemen, krijgen de begunstigden de mogelijkheid
om te eten voordat ze hun verhaal kunnen doen.

“Een hongerige maag heeft geen oren”
In een Resto du Cœur wordt er eerst gegeten.
Vervolgens kan er worden gesproken over de
persoonlijke situatie van elk individu en zullen we
samen op zoek gaan naar een oplossing om de
persoon uit de armoede te halen. Dit principe is van
toepassing in alle Resto.
Eens vrijwilliger, altijd vrijwilliger
Iedere persoon die een bijdrage l vert voor een Resto
du Cœur zal al snelbegrijpen op welke manier hij/zij
zich nuttig kan maken voor de maatschappij.
De vrijwilligers vormen het DNA van het netwerk van
de Resto du Cœur. Dankzij hen is alles begonnen en
dankzij hun inzet kunnen we onze activiteiten verder
uitbreiden.

DE FEDERATIE VAN DE
RESTO DU CŒUR
VAN BELGIË:
1.

Voedingswaren verzamelen op nationaal niveau
en de logistiek van de herverdeling onder de
verschillende Resto du Cœur beheren (afhankelijk
van de vraag en beschikbaarheid),

2.

Het netwerk van de Resto du Cœur aansturen
(toepassing van het Charter, organisatie van
opleidingen, dynamiek om samen na te denken...),

3.

Ervoor zorgen dat de Resto du Cœur worden
vertegenwoordigd in de politieke, economische en
maatschappelijke sector,

4.

Contractuele relaties (via foodtrucks) creëren
met
gedecentraliseerde
distributiepunten,
in samenwerking met de vragende partijen,
voornamelijk het OCMW,

5.

Financiële giften ontvangen en deze verdelen over
het netwerk, op basis van transparante criteria.

De Raad van Bestuur van de Federatie bestaat
uit leden die afkomstig zijn uit de Resto du Cœur
en 2 onafhankelijke bestuurders. De directeur is
verantwoordelijk voor het beheer van de dagelijkse
acties en staat in nauw contact met de Raad van
Bestuur.

Administratieve ondersteuning om de individuele
/familiale situaties te analyseren en contact op te
nemen met de andere lokale partners.

VAAK:
√√
√√
√√
√√
√√
√√
√√

Tweedehandswinkel
Ondersteuning voor onderwijs (Huiswerkinstituut)
Juridische bijstand,
Schuldbemiddeling,
Medische zorg,
Steun voor het vinden van onderdak.
Ruimte voor ouders/kinderen.

En culturele activiteiten met onze begunstigden.

CONTACT:
 info@restosducoeur.be
 www.restosducoeur.be
 059/80.02.26
 @restosducoeur.be

Dankzij ons netwerk van vrijwilligers, ons strikt beheer
van de middelen, en de inzameling van levensmiddelen,
zijn we één van de Belgische verenigingen met de laagste
administratieve kosten van het land. Met andere woorden,
van elke euro die u aan de Resto du Cœur schenkt, wordt
97,5% direct gebruikt voor de ondersteuning van de minst
bedeelden.

