
Voedsel onder protest 

Kapelstraat 19  2520 Ranst (Broechem) 

wereld-delen@scarlet.be 

(Wereld-Delen is de vrijwilligerswerking van Recht en Welzijn VZW  

te 2520 Ranst, Nierlenderstraat 16,  

ondernemingsnummer: 459.814.147) 

Vrijwillige medewerkers 

Verzamelen van goederen 
Inventariseren en controleren op vers-
heid 
Uitbouwen van een degelijk  
verdelingssysteem 
Samenwerking met diensten 
Vaste dienstregeling op woensdag... 
Heeft u wat tijd? 
Kan u sereen omgaan met informatie? 
 

 

 
 
 

We denken aan een inzamelingsactie 
die kleinschalig en verspreid over heel 
het jaar verloopt in heel Ranst. 
Geen massale acties met een hele 
school of grootse inzameling ineens: 
dat zou een overrompeling beteke-
nen… 
Wel kunnen scholen met bepaalde 
klassen, catechesegroepen, verenigin-
gen op kleinschalige manier actie voe-
ren. 
Informeer vooraf naar een geschikt 
tijdstip!!! 
Houdt u aan de voeding vermeld bin-
nen in deze folder!!! De lijst is geba-
seerd op de noden en voorkeur van 
hulpvragers. 

GEZOCHT... 

Bedeling van voedsel 
onder protest 
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INZAMELACTIES 

Wereld-Delen 



Voedselhulp,  

wij doen het niet zomaar…: 

 

 Uit noodzaak! 

Omdat het niet mogelijk is om als 

vrijwilligersorganisatie mensen in 

heel grote armoede financieel en 

structureel te helpen, werd in Ranst 

een beperkte voedselbedeling       

gestart. 

Voedsel geven gebeurde al jarenlang, 

vooral rond Kerstmis en Nieuwjaar, 

maar eind 2005 werden de eerste 

echte voedingspakketten ter beschik-

king van kansarmen gesteld. 

 

 Uit bekommernis… 

Omdat wij ons niet kunnen voorstel-

len hoe erg de honger kan zijn… 

 

  Niet uit egocentrisme… 

Want we doen het eigenlijk tegen ons 

goesting…, uit protest: omdat voed-

selbedeling in deze luxueuze maat-

schappij niet zou mogen bestaan. 

Wij doen er echter alles aan om men-

sen, die voedsel nodig hebben, hun 

eigenwaarde te laten behouden... 

WELK VOEDSEL VERZAMELEN WIJ? 

 
ENKEL VOEDSEL MET  

LANGE BEWAARTIJD 

EN IN ONBESCHADIGDE VERPAKKING 

 

IN GESLOTEN VERPAKKING:  

OLIE - KOFFIE - THEE - BLOEM - SUIKER - 

RIJST - PASTA’S -  CHOCOLADE - CHOCO - 

ZOUT - BAKPOEDER - COUSCOUS - DROGE 

KRUIDEN  -  gezonde KOEKEN voor kin-

deren,  enz... 

 

IN BLIK OF GLAS:  VLEES - VIS  - FRUIT - 

TOMATENPUREE -   SOEPEN  -  GROENTEN 

(bonen, erwten, wortelen, schorseneren, 

ajuin, olijven, paprika, maïs, …) -SOEPEN - 

CONFITUUR  -  PUDDING enz... 

 

WAT LIEVER NIET? Voorbereide producten 

en klaargemaakte gerechten. Diepvries of 

instant producten (bv. soeppoeder om met 

water aan te vullen)… 

 

Maak een afspraak om de voeding te 

brengen. Dank! 

VOEDSELHULP ? 

WIL JE FINANCIEEL STEUNEN? 

Dit project krijgt financiële steun van de  

gemeente Ranst. Jij kan dit project ook  

financieel steunen. Jouw bijdrage kan op  

rekeningnummer BE38 8335 3522 7472  

van Wereld-Delen Solidair met melding  

"gift Voedsel onder protest". 

GRATIS? 

Het voedsel dat wij bedelen onder protest 

is gratis voor die mensen die absoluut 

moeten leven van voedselhulp. 

 

Het is niet gratis voor personen waar het 

past in een sociale maatregel—

begeleidingsproject.  

In dit geval zullen betalingstarieven wor-

den toegepast. (Onder voorbehoud: deze 

betalingsformule dient nog verder te wor-

den uitgewerkt!)  

AFHALEN VAN GOEDEREN 
 

ELKE EERSTE WOENSDAG  

TUSSEN 9 EN 9.45 UUR KAN MEN  

TERECHT OP ONS SECRETARIAAT, 

KAPELSTRAAT 19 TE BROECHEM.  
 

 Mits verwijsbrief door erkende soci-

ale diensten of schuldbemiddelaar of 

Het NET 

 Na voorafgaandelijke afspraak 

 In de mate dat voedsel voorhanden 

is wordt het verdeeld 

 

Het heeft geen zin om zonder vooraan-

kondiging en begeleidingsgesprek voed-

selhulp te komen vragen. Dit wordt ge-

weigerd. 


