PERSDOSSIER

2020 - 2021

Onze Federatie heeft samen met alle Resto du Cœur een strategische reflectie
gevoerd om ons in de strijd tegen de armoede te herpositioneren.
Concreter zullen we onze inspanningen richten op:
•

De kwaliteit van de hulp: in plaats van een beetje hulp aan velen te
bieden, zullen we veel hulp aan misschien wat minder mensen bieden met
als voornaamst doel ze uit de armoede te halen. Dit wordt bereikt door
meer tijd en middelen te besteden aan elke begunstigde.

•

De opleiding van onze vrijwilligers: de vrijwilligers staan op de eerste
lijn als een begunstigde in de Resto du Cœur binnenstapt. We moeten de
vrijwilligers opleiden om deel te nemen aan het voornaamst doel van de
armoedebestrijding en om als een partner van de minstbedeelden op te
treden. Deze partner die hen steunt, die hen eten geeft maar hen ook leert
vissen.

•

Voorbij het bord: de Resto du Cœur worden een plaats voor het onthaal
en de herverdeling van solidariteit voor alle minstbedeelden die een geheel
van kwaliteitsvolle, gecoördineerde en aangepaste interne en externe
diensten samenbrengt met het oog op de autonomie van de persoon door
te handelen met billijkheid, solidariteit en wederzijds respect.

•

Externe samenwerking: we moeten bij de lokale, federale en Europese
overheden aankloppen om de aanpak van de armoede in het algemeen
en de strijd tegen de armoede in het bijzonder te veranderen.

•

Weer menselijk worden: gemakkelijker gezegd dan gedaan. We gaan
voortbouwen op onze basisprincipes zoals de openheid naar anderen
door inclusie, ongeacht de herkomst, de overtuigingen, de ideologieën...

Hiervoor hebben we ook de steun nodig van de hele vrijwilligerssector die
actief is in de strijd tegen de armoede en van de regeringen.
Over het algemeen worden onze Resto du Cœur in de vrijwilligerssector
beschouwd als betrouwbare, geëngageerde en dankbare partners. Of het nu
gaat om het Belgische Rode Kruis, de Voedselbank of de OCMW’s, ze zijn het
allemaal eens dat de Resto du Cœur zich op lange termijn aan hun beloften
houden.

18

RESTO DU COEUR HET HELE JAAR OPEN
AARLEN/ASSENEDE/CHARLEROI/GEMBLOUX/LAKEN/LA LOUVIÈRE/LUIK/MARCHE-EN-FAMENNE/BERGEN/MOESKROEN/NAMEN/OOSTENDE/QUIEVRAIN/
SINT-GILLIS/TIENEN/VERVIERS/WAVER/DE FEDERATIE

253

OPENINGSDAGEN PER JAAR



600
VASTE
VRIJWILLIGERS



500
TIJDELIJKE
VRIJWILLIGERS



107
MEDEWERKERS





420.000

250.000

MAALTIJDEN GESERVEERD
AAN TAFEL

VOEDSELPAKKETTEN

IN 2019 ONTVING EN LEVERDE DE FEDERATIE:
(ONDER ANDERE)

69 ton aardappelen

14 ton pasta

111 ton
groenten

130 ton fruit

38 ton hygiëneproducten

43 ton vlees

VOEDSELPAKKETTEN
AARDAPPELEN
RIJST
PASTA
INGEBLIKTE GROETEN, VIS
EN VLEES.

ZUIVELPRODUCTEN
VLEES
KOEKJES
EIEREN

REGELMATIGE UITDELING VAN HYGIËNE- EN ONDERHOUDSPRODUCTEN. VOOR BABY’S TOT TWEE JAAR OUD, UITDELING VAN LUIERS.

ONZE FOODTRUCKS
De foodtruck maakt het mogelijk om voedselpakketten
uit te delen in geïsoleerde gemeenten waar er geen
voedselhulpstructuur is.


BEAUMONT

BOUILLON





HASTIÈRE

ASSESSE

ANDENNE

  

In totaal worden 5 en binnenkort 8 geïsoleerde gemeenten
geholpen en krijgen 195 gezinnen dagelijks of maandelijks
volwaardige en gevarieerde voedselpakketten.

HOE WERKT HET?
Gedurende de hele week halen onze 2 chauffeurs de overtollige voorraad
van de verschillende partners van de Federatie op.
Samen met 2 magazijnbeheerders/chauffeurs controleren ze de uiterste
gebruiksdatum, sorteren en etiketteren ze de producten die bestemd zijn
om te worden ingevroren waarbij de koudeketen nauwlettend in stand
wordt gehouden.
Elke vrijdag maakt de Federatie een inventaris en stuurt deze naar de 17
Resto en hun 4 hulpposten.
Op maandagochtend sturen de Resto hun bestellingen, wordt de
verdeling georganiseerd en beginnen de leveringen.

  




Goed om weten:
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 Restos du Cœur schenkt, wordt
97,5% direct gebruikt voor de ondersteuning van de minst
bedeelden.

BIJKOMENDE DIENSTEN
Naargelang de specifieke behoeften van de Resto du Coeur en
overeenkomstig ons handvest werden verschillende diensten
opgezet:
RUIMTE VOOR OUDERS - BABY’S/KINDEREN
We helpen de ouders bij:
1
• Het verzamelen van kraambenodigdheden.
• Het geven van speciale melk voor
baby’s, luiers, fruit, koekjes...
• Het samenwerken met Kind en Gezin en de gezinsplanning.
• Het uitdelen van kleren.
• Het uitdelen van nieuwe en tweedehands spullen aan het begin van
het schooljaar.
• Het zorgen voor schoolmaaltijden
voor de kinderen in moeilijkheden.

DE ADMINISTRATIEVE HULP
•

•
•
•
•

Een wetswinkel om verschillende
problemen op te lossen met een
werkgever, een eigenaar,
een zware schuldenlast...
Een openbaar schrijver
Het aanbieden van sociale
woningen en hulp aan daklozen of
mensen met een precaire woning.
Postliggend.
Bibliotheek en computerzaal

ANDERE HULP
•
•
•
•
•

Koudeplan
Polikliniek
Hygiëneruimte met douche
Begeleiding van de mensen in
culturele activiteiten.
Ouders-kinderen verbinden door
boeken.

ONZE 4 PIJLERS:
VOEDSELHULP, HULP BIJ DE GEZONDHEIDSZORG, HULP BIJ HUISVESTING EN HULP VOOR TOEGANG TOT
ONDERWIJS EN CULTUUR

DE TAAK VAN DE FEDERATIE
FONDSENWERVING/GOEDEREN VINDEN
VERDELEN VOLGENS DE SPECIFIEKE BEHOEFTEN.

“WE WILLEN DE MENSEN OP DE LANGE TERMIJN UIT DE ARMOEDE HALEN”

FEDERATIE VAN DE RESTO DU COEUR VAN BELGIË VZW
HOOFDZETEL: RUE DU TRONQUOY, 5
5380 - FERNELMONT
TEL: 081/22.88.26
E-MAIL: FEDERATION@RESTOSDUCOEUR.BE



@RESTODUCOEURDEBELGIQUE

HET LOGISTIEKE CENTRUM IN FERNELMONT
WERKT MET:















1 DIRECTEUR

1 SECRETARIS

1 COMMUNICATIE
ASSISTENTE

1 LOGISTIEKE VERANTWOORDELIJKE

1 BOEKHOUDER

3 CHAUFFEURS

2 MAGAZIJNBEHEERDERS

2

VRACHTWAGENS

2
FOODTRUCKS

MEER DAN

100.000
PER JAAR AFGELEGD

KM

GESCHIEDENIS

2020

2001

Op 21 december vieren de Resto Du Coeur
van België en de Federatie de 35e verjaardag
van hun acties op het terrein in België.

De Federatie in Fernelmont (administratieve
zetel en logistiek centrum) wordt een
Nationale Federatie met de opening van de
Resto du Coeur in Vlaanderen.

Juni, een tweede foodtruck (mobiele Resto
du Coeur) wordt in gebruik genomen.

2019
Verwelkoming van twee nieuwe kandidaten
Resto Du Coeur: Bergen en Tienen. Goed
voor een totaal van 17 Restos du Coeur in
België.

2018
In oktober opent de nieuwe opslagplaats
van 800 m².

2017
In juli wordt de foodtruck (mobiele Resto
du Coeur) in gebruik genomen. Deze
gaat elke woensdag naar Bouillon en elke
vrijdag naar Hastière om meer dan 300
kwetsbare personen te helpen door hen
voedselpakketten te bezorgen.

2014
Om tegemoet te komen aan de behoeften
van een steeds moeilijkere situatie erkent
de FRCB twee nieuwe locaties.

2011
25e verjaardag: de 15 Resto Du Coeur van
België en de Federatie vieren officieel de
25e verjaardag van hun acties op het terrein
in België.

1991
Ontstaan van de Federatie. De Resto du
Coeur die op het terrein aanwezig zijn,
verenigen zich in een Federatie van Resto
du Coeur van België: Brussel, Luik, Moeskroen, Bergen en Waver worden in de loop
der jaren vergezeld door andere entiteiten
die hun deuren openen in verschillende
Waalse steden.

1988
In Frankrijk wordt de “loi Coluche”
gestemd: een fiscale bepaling die een
belastingvermindering mogelijk maakt
voor giften aan verenigingen die voedsel,
zorg of huisvesting bieden aan mensen in
moeilijkheden.
In België zal men tot 1992 moeten wachten.

1986 (22/02)
Coluche landt in Bierset en komt de Resto
du Coeur in België officieel steunen. Hij
neemt deel aan het eerste concert in de
Halles des foires van Coronmeuse in Luik.

1986 (20/02)
Toespraak van Coluche in het Europees
Parlement in Straatsburg. Dankzij deze
toespraak heeft de Europese Raad in
1987 de deuren van de overschotten van
de Europese Gemeenschap geopend: het
Europees programma voor voedselhulp
aan de minstbedeelden (EPVM), later het
Fonds voor Europese hulp aan de meest
behoeftigen (FEAD), in België beter bekend
als het BIRB.

GESCHIEDENIS

10/1985

1985 (29/05)

Solvay: het idee van de Resto du Coeur van
Coluche wordt onmiddelijk opgenomen
door de studenten van de handelsschool.
Ze organiseren zich om het beheer, de
centralisatie en de coördinatie in België op
zich te nemen.
Er worden in alle hoeken van het land
contacten gelegd met bedrijven en
ondernemingen in de voedingssector,
transportbedrijven... Particulieren die vrije
tijd hebben of materiaal die ze kunnen
uitlenen. Deze opwelling van solidariteit
strekt zich uit tot Brussel, Waver, Luik,
Bergen en Charleroi.

In het Europees Parlement: neemt
parlementariër José Happart het woord
en stelt hij een economische situatie
aan de kaak die miljoenen mensen treft.

10/1985
Het idee van Coluche: Coluche komt
tijdens een rechtstreekse uitzending van
Europe 1 in opstand tegen de verspilling
in
de
consumptiemaatschappij
en
protesteert tegen de vernietiging van
landbouwoverschotten in Frankrijk en in
Europa.
“Voedseloverschotten die men vernietigt om de
marktprijzen in stand te houden zou men kunnen
recupereren en gebruiken in een grote kantine
om iedereen die honger heeft eten te geven.”
Het idee was geboren... Het eerste Resto
du Coeur van België opende zijn deuren
op 21 december 1985.

“Is het niet ontoelaatbaar dat de kosten voor de
gezondheidszorg en de bijstand aan personen
die in armoede leven hoger oplopen dan de
voedselhulp die men hen kan verstrekken.”
Hij dringt er dan ook op aan dat die
overschotten waarvan de bewaring en
vernietiging veel geld kosten ter beschikking
gesteld worden van de minderbedeelden.

