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B@bel Hut Market, de sociale kruidenier van het OCMW van Sint-Agatha-

Berchem, maakt de balans op van het voorbije jaar. Meer klanten, 

themaworkshops en nieuwe partnerships hebben 2017 gemarkeerd. 

In de huidige context, waarbij 1 op 4 Brusselse huishoudens dagelijks het risico loopt om in 

armoede te vervallen en de huishoudelijke uitgaven sneller toenemen dan de inkomsten, 

blijft het OCMW alles in het werk stellen om voedselhulp en Good Food met elkaar te 

verenigen. 

Deze verbintenis leidt voor 2017 tot de volgende kerncijfers:  

- 472 geholpen personen die in de kruidenier terechtkonden voor de aankoop 
van basisproducten die tussen de 50 % en 90 % goedkoper zijn dan in de gewone 
handelszaken. De klanten zijn voornamelijk alleenstaande personen en 
eenoudergezinnen.  

- 3162 voedselpakketten samengesteld uit producten die via verschillende 
partners worden verkregen. Ze worden op vrijdagochtend verdeeld aan personen 
die onder de armoedegrens leven.  

- 50 noodvoedselpakketten voor personen die zich aanbieden bij het OCMW.  
- bijzondere producten die met de feestdagen worden verkocht om een 

goedkoop feestmenu klaar te maken en non-foodproducten zoals sportkleding, 
speelgoed en schoolmateriaal.  

- meer dan 40 deelnemers aan de workshops tuinieren tijdens dewelke groenten 
in de moestuin Pie Konijn worden geteeld en aan de sensibiliseringsworkshops die 
in samenwerking met leefmilieu Brussel werden georganiseerd.  

- een twaalftal personen die hebben deelgenomen aan de kookworkshops die 
samen met de cel cultuur van het OCMW werden georganiseerd 

- tien studenten, waaronder 2 Berchemnaren, die de kwalificerende opleiding 
plantaardig en duurzaam koken van de “Mission Locale d’Ixelles” hebben 
gevolgd.  
 

Voor de sociale kruidenier kadert het jaar 2018 binnen deze continuïteit. Met aandacht voor 

de gebruiker en de creatie van samenwerkingsverbanden, zal B@bel Hut Market haar 

doelstellingen voorop blijven stellen: de meest kwetsbare personen in staat stellen in alle 

waardigheid basisproducten te kopen, bevorderen van gezonde, en zelfs duurzame, voeding 

en creëren van een sociaal netwerk.      

 

PERSBERICHT 

2017 : een welgevuld jaar voor de sociale kruidenier van het OCMW van Sint-

Agatha-Berchem  
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Over B@bel Hut Market … De sociale kruidenier werd opgericht in 2013 en integreerde de 

OCMW-gebruikers in het denkproces en de realisatie van het project. Het team bestaat uit 

een coördinator voedselhulp, een administratief adjunct, een magazijnier en drie 

vrijwilligers.  
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