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Borsbeek
De elke
klant er êen te veel is

I
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Tweede lerrcn voorin beslag
genomen tändpasta en nÈmes

.Twinkeltie bedient enkel
kansarmen, en dat ziin er
dit jaar meer dan ooit
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goed nieunr, maar hier nlet. Borsbeek telt
44r alleenstaande oudérc, bijna ro%van de'
bevolking. Maar ook bij de senidren zit veel
verdoken armoede.

oÏkinkel$e is de sociale kruidenier die 2,5 jaar
geleden werd opgestart door het Sociaal Huis in
Borsbeek om voedselhulp tq verstrekken aan
kansarmen. Ook Boechout laram erbij, en dit jaar
breidde ï\,riinkeltje zijn werkingsgebied nog uit
naar Wommelgem. Intussen zí$n er zeventig tot
tachtig gezinnen die aan de vereisten voldoen om
voedselhulp te krí$gen, die een beroep doen op
Twinkeltje. Elke andere winkel zou blii zlin met zo
veel klanter¡ maar in het gevalvan TVvinkel$e be-
tekent het dat de kãnsarmoede groeit, en ook de
aanvoer van voedselhulp moet groeien.
"De klanten van Thdnkelqje beschikken over een

speciaal attest'', vertelt Rita Schouppe, OCMW-
voorzitter in Borsbeek. "Niet iedereen kan hier te-

recht. Er komen al veel mensen, vaak jonge al-
leenstaande moederimet kinderen BorSbeek telt
441 alleenstaande ouders, of 9,50/o van onze be-
volking. Dat is heel veel. Het gaat om een zeer
kuretsbare groep. Maar ookbijde senioren zitveel
verdoken armoede. Via het OCMW proÞereh we
hen beter te bereiken. Wij weten dat er b! de ou-
derlingen in kansarmoede veel mensen zitten die
niet op de hoogte zijn val al hun sociale reehten,
en vaak steun in de vorm van wanne maaltijden,
de klusjesdienst of gezinszorg missen omdat we
hen niet bereiken. Hierop willen wij met het
OCMW harder inzetten."

Afhankbfikrnn xhenklngen -

Zeker sinds er ook mensen uit Wommelgem naar
Tlvinkeltje komen, zien de 25 wijwilligers uit
Borsbeeþ Worirmelgem en Boechout het aantal
kansarmen dat aanklopg nog stijgen.
"We zän open op-woensdag van 14.30 tot

16.30u en donderdag tussen 14.30 en 16.30u en
18.30 en 19.30u"; vertelt Carla. "D__roge voeding
halen we via de voedselbank in Mortsel. Elke
week schenkt Carrefour Borsbeek ons een volle
winkelkar en.ook van Alvo in Ranst krijgen we
veel producten. We houderi ons hart vast mocht
Ranst met een eigen sociale kruidenier starten,
want die steun van Alvo kunnen wij eigenlijk niet
missen."
Ook plaatseliike bakkers doen soms schenkin-

gen. OCMW-voorzitter Ann Baele van Wommel-
gem deed gisteren via Facebook nog een oproep
naar handelaars om overschotten te doneren aan
Tfvinkeltje. Naast voeding voor mensen, liggen er
ook porties kattenvoeding. "De supermarkt
schenkt ons bljvoorbeeld een gescheurde zak, die
wij dan in porties verdelen: Mensen met een kat
zijn daar heel blij mee. Wij weten intussen zo'n
beetje welke voorkeuren onze bezoekers hebben.
Moslims moet je uiteraard geen varkensvlees aan-
bieden, en bij een oudere wouw moet je niet met
couscous afkomen, want die antwoorden dan dat
ze niet weten hoe ze dat moeten bereiden. Ook
groenten zoals pastinaak liggen iets moeilijker,
omdat niet iedereen weet wat ze daar mee moe-
ten aanvangen."

Zes hilometerstäppen
Vrijwilliger Jacques voelt bewondering voor de

klanten die soms van ver moeten komen. "Er
komt hier een Afrikaanse vrouw met een klein
kindje aan de hand helemaal te voet vanuit Boe-
chout, in weer en wind, met een winkelkarretje.
Dat is zes kilometer stappen. Ik denk dat het ge-
wichtvan de boodschappen eenvande redenen is
waarom wij moeilijker ouderen bereiken. Als ze

'één keer per week komen, kunnen ze moeilijk
zo'n zvrraar voedselpallrct meenemen. Ze moeten- zich om praktische redenen beperken tot kleine
bee{es. Een keer heb ik de melk eens aan huis ge-
bractrt. Toen kwam ikop plaatsen bij mensen van
wie ik dachfi sf¡tig dut-*ü hen niet-vaker zien in
T!,uinkeltje, want zij kunnen het echt geo-ruiken."
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o Ook Antwerp Airport in Deurne steunt
Twinkettje. "Ondank de strenge normen op
handbagage, zijn er.nog steeds passagiers
die zonnecrème, tandpasta of haargel blij-
ven meenemen", zegt Rita Schouppe,
OCMW.voozitter van Borsbeek. 'Ðe lucht-
haven vroeg ons of wij iets met die in beslag
genomen producten konden doen. Zonne-
crème en tandpasta zijn niet goedkoop voor
mensen met kleine budgetten, dus we zijn
heet btij met die giftenl Gisteren lagen er
ook stripalbums in Twinkettje. "Overschot-
ten van een actie van de Carrefoun Kinderen
kun je daar attijd een plezier mee doen. Zo-
iets gaat vlot weg." lkmal

OCMW-voorzitter Rita Schouppe met de vrijwi[ligers van Twinkeltje: Carla, Jacques, Anita en Hitde. ¡oro KhrrrN MAïrHyssEN KRISTI ¡{ Ii'IAITHYSSET{
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