
Armoedebestrijding: broodnodig! 
 
 
 

Tijd om zoete broodjes te bakken was er op 
vrijdag 20 augustus niet bij. RTBF-
nieuwsanker Hadja Lahbib en VT4-
presentatrice Roos van Acker waren veel te 
druk met bloem mengen, deeg kneden, en de 
oven nauwlettend bewaken. Onder het 
toeziend oog van bakker en verhalenverteller 
Aziz bakten de twee Europees Jaar 
ambassadrices brood voor en met de 
buurtbewoners van de Marollen. Waarom? 
De reden is simpel: met het bakken van brood 
- een metafoor voor de basisbehoeften van 

de mens - wilden de ambassadrices laten zien dat de strijd tegen armoede in Europa 
echt broodnodig is. 
 
De cijfers liegen er niet om: sinds de economische crisis is het aantal mensen dat 
voedselhulp aanvraagt in België met meer dan 5% toegenomen, en sinds 1995 met 
meer dan 60%. In 2009 deden 115.000 Belgen beroep op de voedselbanken tegenover 
70.000 in ’95. Vandaag leven ongeveer 1,6 miljoen mensen onder de 
armoederisicogrens in ons land, waaronder 330.000 kinderen van 0 tot 15 jaar. Alhoewel 
brood in België het meest geconsumeerde voedingsproduct is, moet vastgesteld worden 
dat gezonde basisvoeding lang niet voor iedereen in België en Europa te betalen is. Zo’n 
9,5 procent in Europa kan zich bijvoorbeeld niet om de dag vlees, vis, of een 
vegetarische equivalent veroorloven.  
 
Het evenement was een geslaagde happening: hoe later het werd, hoe groter de 
toestroom van mensen en de oven verwarmde tot in de late uurtjes het ontmoetingsplein 
voor het kunstencentrum Recyclart. Niet alleen konden de buurtbewoners proeven van 
de vele lekkernijen gepresenteerd door 
het Europees Jaar bakkersteam, de 
bakkerijpromotor ‘De Wakkere Bakker’ 
stelde daarnaast 200 broden 
beschikbaar voor de bezoekers van het 
evenement.  
 
Minister Evelyne Huytebroeck, die 
speciaal op de activiteit was afgekomen 
om mee te helpen, kreeg van de 
ambassadrices een speciaal brood om 
haar aan de doelstellingen van het 
Europees jaar te herinneren. “Als 
minister vind ik het onacceptabel dat 
armoede nog steeds een feit is. Daarom steek ik graag de handen uit de mouwen - niet 
alleen door nu een broodje mee te bakken, maar door me voortdurend actief in te zetten 
voor een sociale samenleving,” verklaarde Minister Huytebroeck bij haar deelname aan 
de actie.      



 
Het evenement vormt het startpunt van het ambassadeurschap van beide dames. 
Tevens was het evenement de afsluiting van de succesvolle ‘Pain Publik’ 
broodbaksessies die deze zomer elke donderdag en vrijdag plaatsvonden bij Recyclart. 
In de voorgaande artikelen kunt u meer over de ambassadrices lezen.   

 
In België is het Steunpunt Armoedebestrijding 
verantwoordelijk voor de uitvoering van het Europees Jaar 
2010. Françoise De Boe, waarnemend coördinator van het 
Steunpunt Armoedebestrijding: “Elke man, vrouw en kind, 
ongeacht hun financiële of administratieve situatie, heeft het 
recht om te leven in waardigheid, simpelweg omdat zij tot de 
mensheid behoren. Iedereen is het erover eens; het staat in 
de internationale wetgeving, maar ook in de Belgische 
Grondwet. Maar grote ongelijkheden bestaan in de 
fundamentele rechten aangaande voedsel, fatsoenlijke 
huisvesting, onderwijs, werkgelegenheid, bescherming van de 
gezondheid ... ten nadele van degenen aan de onderkant van 
de maatschappelijke ladder. Om armoede te bestrijden 

moet eenieder in staat worden gesteld zijn fundamentele rechten uit te oefenen, 
een enorme uitdaging voor ons allemaal.  
 


