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« In maart, april en mei hebben we bijna 1.360 voedselpakketten gratis 

uitgedeeld. Nu verwelkomen we de begunstigden terug in onze sociale 

kruidenierswinkel! »  Legt Martin de Dree, algemeen secretaris van het OCMW 

van Sint-Agatha-Berchem, uit.  

Tijdens de loc down bleef het OCMW van Sint-Agatha-Berchem vanwege de gezondheidscrisis 

van Covid-19 voedselhulp verlenen aan mensen in nood. Bijna 450 mensen kwamen een 

voedselpakket halen dat voornamelijk bestond uit basisbenodigdheden (pasta, olijfolie, rijst, 

tonijn, fruit, groenten, enz.). 

De sociale kruidenierswinkel is nu weer open op afspraak. Voor de veiligheid van de 

begunstigden en die van het personeel zijn er verschillende maatregelen getroffen die iedereen 

moet respecteren. Er wordt met name verzocht om een masker te dragen dat de neus en mond 

bedekt, om met maximaal twee personen per gezin te komen en om sociale afstand te houden.  

De crisissituatie bracht de noodzaak en de wenselijkheid aan het licht van lokale, 

kwaliteitsvolle voedselhulp die rekening houdt met het sociale aspect. Dit is wat het OCMW 

van Sint-Agatha-Berchem wilde ondersteunen door enkele jaren geleden de sociale 

kruidenierswinkel en alle gerelateerde projecten te creëren, zoals afvalvrije keukenworkshops 

en Good Food, een collectieve moestuin en een uitleendienst van apparatuur.  

Een telefoonnummer om voor al deze diensten een afspraak te maken: 02/482 13 79.  

Over de sociale kruidenierswinkel van het OCMW van Sint-Agatha-Berchem  

In 2013 opende het OCMW van Sint-Agatha-Berchem de eerste openbare sociale 

kruidenierswinkel in het Brussels Gewest: de B@bel Hut-markt. Dit project is uitgevoerd door 

de begunstigden van het OCMW bij het implementatieproces te betrekken. 

De sociale kruidenierswinkel biedt voedselproducten aan tegen zeer gunstige prijzen voor een 

publiek dat aan bepaalde sociale voorwaarden voldoet. Het doel is om kwaliteitsproducten 

toegankelijk te maken voor mensen met weinig financiële middelen en om het bewustzijn van 

de nauwe band tussen gezondheid en voedsel te vergroten.  
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De missie is om voedselhulp, goed eten en maatschappelijk werk met elkaar te verzoenen. 

Daarom worden er naast het verkopen van kwaliteitsproducten kookworkshops georganiseerd 

om de begunstigden te ondersteunen in de richting van een gezonder en milieuvriendelijker 

dieet.  

 In 2019 worden 640 mensen, waaronder 376 volwassenen en 264 kinderen, geholpen 
via sociale boodschappen of voedselpakketten voor noodgevallen.  

 Jaarlijks wordt ongeveer 4 ton groenten en fruit ontvangen van partners van de sociale 
kruidenierswinkel.  
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