
Foodsavers Gent valt opnieuw in de prijzen

Foodsavers Gent wint de Food Waste Award in de categorie ‘lokale besturen’. Dat
werd op 20 maart 2018 bekend gemaakt. Foodsavers Gent startte vorig jaar in
maart. In 2017 verdeelde het 250 ton voedseloverschotten, meer dan een
verdubbeling in vergelijking met het beoogde aantal. De Food Waste Awards zijn
een beloning voor initiatiefnemers die op de meest creatieve, inventieve en
efficiënte manier voedselverspilling reduceren.

Kers op de taart

Foodsavers Gent haalt hiermee in een jaar tijd drie prijzen binnen. Het project won recent
al de Publieksprijs bij de Grote Prijs voor Toekomstige Generaties. Die prijs beloont
initiatieven die de principes van duurzaamheid succesvol integreren in hun dagelijkse
werking. Foodsavers won ook al de Sustainable Partnerships Award, die de focus legt op
samenwerkingen tussen profit- en non-profitsector. En nu dus de Food Waste Award.

Een nieuw leven voor overschotten



Foodsavers Gent geeft overschotten een nieuw leven: het is een logistiek platform, met
medewerkers uit sociale tewerkstellingstrajecten, dat voedseloverschotten uit de Gentse
regio recupereert en herverdeelt naar 48 armoedeverenigingen in Gent. De
voedseloverschotten worden opgehaald op 17 locaties, waaronder supermarkten en de
veiling in Roeselare. Na een kwaliteitscontrole worden alle producten zo snel mogelijk
geleverd aan Gentse sociale organisaties en restaurants waardoor Gentenaars in
armoede beter toegang krijgen tot verse, gezonde voeding. In 2017 werden omgerekend
zo’n 143.000 individuele porties voeding weggeschonken. De samenwerking tussen
 verschillende sectoren maakt dat Foodsavers Gent een grotere impact heeft.

Niet alleen in Gent maar ook in andere steden en regio’s geven organisaties nieuw leven
aan voedseloverschotten. Komosie vzw ondersteunt deze verschillende Foodsavers
initiatieven.

Gezonde voeding voor iedereen

'Door dit project binnen het OCMW Gent op te nemen, wordt ingezet op activering.
Het project leidt tijdens het eerste jaar tot de opleiding van twaalf mensen tot
logistiek medewerker. Op die manier wordt een betere toegang tot de
arbeidsmarkt gegarandeerd. Het platform biedt zo toegang tot een specialisatie die
door VDAB erkend is als een kwalitatief en kwantitatief knelpuntberoep, en
bovendien biedt de verdeling van gezonde voedseloverschotten zoals groenten en
fruit bijkomende ondersteuning voor mensen in armoede.'

— Rudy Coddens, schepen van Werk, Armoedebestrijding en OCMW-voorzitter

Foodsavers Gent is een win-winsituatie. Er wordt minder voedsel weggegooid en
tegelijkertijd geeft het project ook werkgelegenheid aan verschillende mensen.

'Foodsavers Gent valt voor de derde keer in korte tijd in de prijzen. Hiermee wordt
de brede waardering voor dit vernieuwende project aangetoond. Foodsavers Gent
vermindert niet alleen de milieu-impact door voedseloverschotten te recupereren,
maar heeft ook een duidelijk maatschappelijk doel: dankzij het project krijgen
kwetsbare personen kwaliteitsvolle en gezonde voeding aangeboden. Het project
is een mooi voorbeeld van hoe we met vele partners samen het verschil kunnen
maken.'

— Tine Heyse, schepen van Milieu, Klimaat, Energie, Noord-Zuid 

Informatie



OVER STAD GENT

Gent, de hoofdstad van Oost-Vlaanderen, biedt de zeldzame combinatie van de intimiteit van een
compacte stad en de openheid van een metropool. Met meer dan 259.000 inwoners en 74.000
studenten is Gent de tweede grootste stad van Vlaanderen en de grootste studentenstad. Veelzijdig,
historisch en eigentijds tegelijk. De Stad Gent stimuleert als lokale overheid zoveel mogelijk initiatief
van haar burgers om zo te werken aan een open, solidaire, duurzame, wijze en kindvriendelijke stad.
Samen bouwen we aan ‘gent: zoveel stad’. Meer info via www.stad.gent.

Lieta Goethijn, Dienst Milieu en Klimaat, tel. 09 268 23 38, e-mail lieta.goethijn@stad.gent
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