
Leger des Heils verdeelt geen 
voedselpakketten meer 
Minderbedeelden zijn de dupe van personeelstekort  

ANTWERPEN - Bij het Leger des Heils in de Almoezenierstraat worden voor het 
eerst in tien jaar geen voedselpakketten meer verdeeld. Door een personeelstekort 
in de internationale organisatie, die haar hoofdkantoor in Brussel heeft, kan er geen 
voedsel meer opgehaald worden. Christine De Herdt  

Het is een klein onopvallend papier dat achter de vitrine in het lokale kantoor hangt, 
aan de Antwerpse Almoezenierstraat. 'Door omstandigheden is de voedseluitdeling 
via het Leger des Heils gestopt', staat er zwart op wit gedrukt.  
 
'We moesten ermee ophouden omdat de majoor, die er de erediensten leidde, bijna 
vier jaar geleden met pensioen ging', vertelt Ester Tesch van het Leger. 'Hij was 
ook verantwoordelijk voor de voedselpakketten.' 
 
Gedurende tien jaar werd er om de veertiendagen een dertigtal voedselpakketten 
bedeeld aan evenveel gezinnen. 'We hebben verscheidene families geholpen', 
reageert de Nederlandse majoor Herman Bolhoeve. 'Maar op een bepaald moment 
houdt het op. Ik heb nog geprobeerd om vanuit mijn dorp, vlak over de grens, het 
voedsel op te halen, te sorteren en vervolgens uit te delen in Antwerpen. Dat was zo 
zwaar, tijd- en kostenrovend dat we in juli beslist hebben om er dan maar een punt 
achter te zetten.' 
 
Vraag neemt toe 
 
Nochtans zouden de pakketten meer dan welkom zijn. Door de crisis is het aantal 
gezinnen dat een beroep doet op voedselpakketten in ons land met een kleine 
5procent gestegen, van 110.000 tot 115.000. Omdat de Voedselbanken dit jaar 
ongeveer evenveel voedsel inzamelden als de voorgaande jaren, is er dus minder 
voedsel beschikbaar per persoon. Dat bevestigt ook Marijke Moens van de vzw 
Daklozenhulp Antwerpen, die elke zondag pakketten ophaalt bij het verdeelpunt 
van de Voedselbanken in Mortsel. 'We merken ook dat bij ons de vraag toeneemt', 
klinkt het. 'Elk voedselpakket dat afvalt, is er dus één teveel. Met de feestdagen is 
er een boost geweest van vrijwilligers die extraatjes bezorgden. Nu die wegvallen, 
wordt het moeilijker.' 
 
Herman Bolhoeve begrijpt de problemen, maar maakt zich sterk dat de 
minderbedeelden elders terechtkunnen. 'Onze bezoekers zijn goed gebrieft en weten 
waar ze naartoe kunnen in Antwerpen. Er zijn voldoende sociale centra in de stad 
die hen kunnen helpen', aldus Bolhoeve. 
 
Personeelstekort 
 
Het Leger des Heils hoopt in ieder geval dat het om een tijdelijke maatregel gaat. 
'We kampen jammer genoeg met een personeelstekort', weet Esther Tesch. 'In 



België zijn er nog maar 16officieren. Die zijn opgeleid om erediensten te leiden in 
de lokale centra van het Leger des Heils. Zij zorgen ook voor de voedselbedeling', 
klinkt het. 'Hoe we het zullen oplossen, weten we nog niet, maar er wordt aan 
gewerkt.' 
 
Om de antenne in de stad Antwerpen geen stille dood te laten sterven, worden er op 
zondag wel nog erediensten georganiseerd en wordt er op donderdagnamiddag een 
vrouwenkransje georganiseerd. In de Ballaerstraat heeft de sociaal-religieuze 
organisatie ook een winkel, waar er kledij en meubelen verdeeld worden. 
 
 


