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special: lokaal meer sociaal praktijk Oudenaarde 

‘De sociale kruidenier is meer dan zomaar een 
winkel, het is een ontmoetingsplaats waar 
klanten terecht kunnen om een babbeltje te 
slaan met elkaar en met de vrijwilligers of om 
te genieten van een stukje taart met een kop 
koffie,’ zegt Stefaan Vercamer, OCMW‑voor‑
zitter Oudenaarde. Mensen met een kansen‑
pas of OK‑pas kunnen bij de sociale kruidenier 
KABA terecht. Die pas kan iedereen met een 
inkomen beneden de Europese armoedegrens 
krijgen in het sociaal huis. Door de samenwer‑
king met de omliggende OCMW’s kunnen ook 
mensen uit Kruishoutem, Maarkedal, Brakel, 
Wortegem‑Petegem en Zwalm bij KABA 
terecht.
Omdat het OCMW een koopkrachtonder‑
steuning van 15 procent geeft, kan de sociale 
kruidenier verlaagde prijzen hanteren op alle 
producten die er worden verkocht.
Johanna Vande Populiere, verantwoordelijke 
bij het OCMW Oudenaarde voor KABA: ‘Onze 
gebruikers mogen één keer per week 10 euro 
per persoon uit hun virtuele portemonnee be‑
steden aan producten die ze zelf kiezen. Hoe 
groter het gezin, hoe meer ze dus krijgen.’

Graag weggeschonken
Delhaize streeft ernaar zo weinig mogelijk 
voedsel verloren te laten gaan. Naast de gele 
labels voor snelverkoop zijn er verschillende 
innovaties ingevoerd om producten langer 
vers houden of ze te hergebruiken. Wat toch 
nog overblijft, wordt weggeschonken. Dat 
laatste vergt een vlotte samenwerking met 
al meer dan 130 lokale verenigingen, meestal 
een of twee per vestiging.
Het OCMW Oudenaarde heeft met Delhaize 
een samenwerkingsovereenkomst in het 
Zero Food Waste‑programma. Dagelijks 
halen twee werknemers en vrijwilligers na vijf 
uur ’s middags de gratis producten op in de 
Delhaize. Dat zijn verse producten en droge 
voeding waarvan de houdbaarheidsdatum 
nadert en onverkocht brood van de dag tevo‑
ren. Deze gekentekende producten worden 
door vrijwilligers uit de rekken ingezameld, 
gecontroleerd door Delhaize en vervolgens in 
koeldozen vervoerd naar de sociale kruidenier 
waar ze onmiddellijk worden ingevroren.
De vrijwilligers krijgen samen met de mede‑
werkers van Delhaize een opleiding over voed‑
selveiligheid en de te volgen procedures. Zo is 
het belangrijk dat ze de verse producten met‑
een in de koelbox stoppen om de koudeketen 
niet te doorbreken. Na het verzamelen van de 
producten moet alles binnen een half uur in 
de koelkast of diepvries van de vereniging zit‑
ten. Voedselveiligheid is ook hier prioriteit.
Delhaize werkt ook samen met de OCMW’s 
van Turnhout, Vilvoorde, Kortrijk, Antwerpen, 
Roeselare en Dendermonde.
linde raport is waste management project 
coordinator bij delhaize belgium

OUDENAARDE – Het OCMW en Delhaize binden de strijd aan met voedselverspilling. 
Op initiatief van het OCMW van Oudenaarde werd in 2013 de KABA geopend, een so-
ciale kruidenierswinkel die mensen met de laagste inkomens de kans geeft om voor-
delig voeding, verzorgings- en schoonmaakproducten te kopen. Dankzij het Zero Food 
Waste-project van Delhaize kunnen ze zelfs gratis producten krijgen. 

Voedseloverschot komt goed terecht 

 SustainabilityDelhaize@delhaize.be
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