
″12.000.000 kg voedseloverschotten ?!...″
...ofte...

...Naar ″wààr″ & voor ″wie″ ?!...

Toegegeven, het lijkt er inderdaad soms op dat ik een vrij arrogante & vooral een ″ondankbare(1)″ 
klootzak ben... Ik zeg wel... het ″lijkt″ er soms op, maar of ik dat in werkelijkheid ook ben, dat kunt  
u volgens mij het best aan m'n vrienden & kennissen vragen...

Dat ik contrair, controversieel & vrij ambetant ben als 't er op aankomt, daar ben ik mij maar al te  
zeer van bewust & als dat nu een minder goede of minder leuke karaktertrek is  van mij,  mijn 
excuses... maar het is de aard van dit beestje... Waarom zou ik ten andere m'n mond moeten houden  
als ik zaken zie die ik eigenlijk liever niet zou willen zien ?! Uit beleefdheid ?!... Simpel gezegd, als  
de  keizer  geen  kleren draagt  ~sorry~ dan staat  ie  in  z'n  blootje,  zo  simpel  is  dat  –  PUNT !!  
Sommigen weten dit onomwonden rechtuit-zijn te waarderen, anderen kunnen hiervoor m'n bloed  
wel drinken... me zeg maar letterlijk gelijk levend villen, vervolgens vierendelen & voor de wilde  
honden gooien...

Voor  alle  duidelijkheid...  ik  heb  een  bloedhekel  aan  mensen  die  één  of  ander  kut-systeem  
vergoeilijken omdat het systeem ″zo″ is... Een systeem dient ondergeschikt te zijn aan mensen &  
niet omgekeerd. Het doel heiligt dus zeker niet altijd de middelen !!

Ik ben mij  er dus terdege van bewust dat ik met het onderwerp dat ik hierbij  aansnijd mij  op  
behoorlijk gevaarlijk terrein, eveneens op toch wel glad ijs begeef, meer nog waarschijnlijk ook wel  
tegen wat ″heilige huisjes″ zal lopen aan te schoppen... Iets wat me waarschijnlijk door weinigen in  
echte dank zal afgenomen worden...

Maar goed... ″qué sera, sera...″

In de uitzending van VOLT vorige week op TV 
één, sprak de Heer De Mesmaecker ~voormalig  
Afgevaardigd Beheerder~ over de productie- & 
voedseloverschotten die de voedselbank kreeg...  
Ik  ben  voor  u  eventjes  wat  cijfers  gaan 
opgraven... 

De  Belgische  voedselbank  kreeg  in  2007  de 
beschikking over 12.000 TON, zijnde 12 miljoen  
kilo  voedsel...Deze  giften  zijn  als  volgt  op  te  
delen : zie bijgaande grafiek 
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"Oënger″
...& andere vrolijke onderwerpen aangaande armlastigheid

~ Ver-HAHA-halen uit De Onderbuik van La Flandre Profonde~ 



Wat  er  ontvangen  wordt,  wordt  tenslotte  ook  terug  verdeeld...  Wij  vonden  op  de  site  van  de  
Federatie van Belgische Voedselbanken het volgende :  

caritatieve  verenigingen  in  heel  België,  die  een  echt  distributienet  vormen  en  tot  doel  
hebben  de  minderbedeelden  op  correcte  wijze  te  helpen  en  hun  wederopname  in  de  
maatschappij te bevorderen.

Met de eetwaren die ze van de Voedselbanken krijgen stellen ze voedselpakketten samen – 
dikwijls  rekening  houdend  met  de  specifieke  behoeften  van  elk  gezin  –  of  bereiden  ze  
maaltijden voor in sociale restaurants.

De verenigingen van dit uitgebreid distributienet zijn van zeer uiteenlopende aard:

● erkende sociale centra, 

● opvangtehuizen voor kinderen en adolescenten, of voor mannen en vrouwen zonder  
inkomsten, 

● hulpcentra in wijken, steden en op het platteland,... 

● sociale restaurants, 

● ... 

Elke vereniging sluit met de Voedselbank een overeenkomst af waarbij ze zich engageert om 
het gratis verkregen voedsel niet te verhandelen, de voorziene regels voor de opslag en de  
bewaring der goederen (passende infrastructuur, hygiëne,…) na te leven, de verdeling goed  
te organiseren en de minderbedeelden die ze helpen een sociale begeleiding te geven.″ ...
(einde bericht)

...

Voor alle duidelijkheid... Zijn wij de Belgische Voedselbankfederatie daar erkentelijk voor ?!... Wij  
kunnen dit alleen maar met een volmondige & welgemeende ″JA, NATUURLIJK !!″ beamen !!

Waar  erger  ik  mij  dan  aan  ?!...  Waarom  loop  ik  dan  zo  schijterig  rond  te  baggeren  als  een 
ondankbare klootzak zult u zich wellicht afvragen...

Wel... dat is vrij simpel...

Om te beginnen ~draai het of keer het~ is het al een regelrechte farce op zich, dat er ″maar -  
slechts″ 12.000 TON voedsel per jaar wordt opgehaald ! Zeker als men met zekerheid weet wat er  
dagelijks aan TON-NEN ~perfect te consumeren~ voeding letterlijk wordt weggesmeten... Het is ten  
andere vrij beschamend dat dààr geen échte aandacht aan besteed wordt ! Dit akkefietje wordt  
echter gewoon onder de mat geveegd & afgedaan als een te verwaarlozen detail... Dààr iets aan  
doen zou al om te beginnen veel leed uit deze wereld helpen & meer nog, zou het op een eenvoudige  
wijze  al  heel  wat  van  die  elementaire  problemen  oplossen  !!  ...& Waarom  pikken  we  dit  ten  
andere  ?!...  Omdat  we gelaten  op de  wonderen  wachten  !  Het  moet  maar eens  voor  iedereen 
duidelijk zijn dat voedingsprijzen op deze manier alleen maar kunstmatig hoog worden gehouden !!
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Wat het andere betreft... de verdeling van het voedsel van de voedselbank... Helaas-helaas, maar  
ook hier heeft ondergetekende Schijtoptant een zéér uitgesproken mening over... 't Is niet omdat ik  
een voedselbankklant ben door omstandigheden dat ik een idioot, laat staan een randdebiel zou 
zijn,  die niet weet waarover ie praat. ...& Nogmaals helaas-helaas, ken ik het wereldje van de  
″Grote Gulpverlening″ maar goed genoeg langs beide kanten...  zowel de kant als cliënt,  als de 
andere kant... Ik heb zo ook nog in een vorig leven menige tijd als ″vrijwilliger″ gewerkt & menige  
uren over dat soort onderwerpen door geboomd...  Ik kan zo bijvoorbeeld zeggen dat ik in m'n  
kennissen- & vriendenkring tal van mensen ken of gekend heb, die in de sociale sector werkzaam  
waren & dat ook nog steeds zijn. ...& Het is mij dus meer dan goed genoeg bekend dat er ook hier 
in deze situatie ″weer eens hier & daar″ ~typisch op z'n Belgisch~ ″belangengroepen″ zullen zijn,  
die... of ″dicht aan de grote tafel zitten″, dus vooral de juiste personen kennen & de grootste & ook  
mooiste brokjes krijgen... of minderheden zijn ~juist niet behorend tot de ″juiste kring″~ die dus ook  
veel minder belangrijk zijn & dus verder van de tafel zitten & de kleinere croutjes krijgen... Ik heb 
dus ook hier het donkerbruine vermoeden dat zij die op de juiste manier lobbyen ook beter af zijn,  
dan  zij  die  niet  over  de  juiste  kanalen  beschikken...U  mag  zo  tenslotte  niet  vergeten  dat  de  
voedseloverschotten  waarover  men  hier  spreekt  toch  al  gauw  MIL-JOE-NEN  €uro'z  
vertegenwoordigen...  27.900.000€  in  2007  om  juist  te  zijn  !!  Iets  méér  dan  1  MILJARD  116  
MILJOEN Oude Belgische Franken... Zeg nu zelf, niet min !! Je zou voor minder niet proberen om  
daar een grote hap van mee te pikken... Wat me dus simpelweg bij de vraag brengt... ″wie wordt er  
daar nu beter van″ ?!... Welke organisaties krijgen het grootste deel van die hap – lees : ″het meest
″...  Welke  krijgen  ″véél″  &  welke  organisaties  moeten  het  zeg  maar  met  wat  onbeduidende 
kruimeltjes stellen ?!...

Ik ben nu onderhand zo'n acht maand klant van m'n plaatselijke voedselbank & ik mocht eerlijk  
gezegd nog niet veel merken van die zo gezegde ~grote of kleine~ productie-overschotten die zij  
volgens de voormalige Afgevaardige Beheerder van de Federatie van Belgische Voedselbanken dan  
toebedeeld zouden krijgen !! Ik heb daar nog geen palletten voedsel weten binnen brengen die 
afkomstig zijn van voedselinzamelingen bij Colruyt of Delhaize... & zij ook niet !! Wel integendeel,  
voor zover ik weet, koopt deze organisatie het grootste deel van hun uit te delen producten zelf  
aan... & dat om de simpele reden, dat indien zij het moesten doen met de producten die ze krijgen  
van hun regionale voedselbank, dat zij weinig of niks konden geven... Ik blijf dus met de vraag  
zitten... ″wie″ krijgt er dus ″wat″ van de Belgische Voedselbank ? ...& ″waarom″ ? ...& meer nog :  
wat is de norm waarop men zich baseert ?!... Ik kan mij maar niet van de indruk ontdoen dat de  
voedselbank  waar  ik  mijn  ″overlevingspakketten″  ontvang,  een  piepkleine  &  vooral  een  zeer 
onbeduidende voedselbank is... eentje die gevestigd is in een beduidend minder belangrijk stadsdeel  
van  de  stad  waar  ik  woon  & dat  dit  dus  een  voedselbank  is,  die  het  met  niet  meer  dan  de  
onbeduidende ″kruimels″ moet stellen in verhouding tot andere & grotere organisaties...

Om  een  voorbeeld  te  geven...Er  werden  bij  de  aktie  ″Koffie  voor  Iedereen  &/of  Douwe  
Egbertskoffie voor de minstbedeelden″ 85.000 kg koffie door Douwe Egberts  aan de Nationale  
Voedselbank geschonken, wat neerkomt op 340.000 pakjes koffie van 250gr. Deel die door 110.000 
voedselbankklanten & we komen aan 3 pakjes  per  klant  + een overschot  van  10.000 pakjes...  
Eerlijk gezegd... de voedselbank waar ik zit heeft inderdaad een ″ladingske″ koffie gekregen, maar  
alles behalve een lading die overeenkomt van 3 pakjes per ingeschreven voedselbankklant aldaar...  
Is het nu verkeerd als ik mij de vraag stel wie àl die koffie nu eigenlijk krijgt ? Mag ik mij de vraag  
stellen ″wie″ of ″welke organisatie″ krijgt een lading koffie die méér is dan 3x het aantal van zijn  
voedselbankgebruikers  ?  ...want  als  wij  die  niet  krijgen,  wie  krijgt  die  dan  ?  ...Waar  zit  die  
koffie ? ...Wie drinkt die koffie ? ...Wie neemt er zeg maar een bad in die sloot koffie ?!..
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Ik zou het dus onderhand ″leuk & vooral interessant″ vinden mochten er eens wat ″boekjes″ & 
vooral ″boeken″ worden open gedaan... & vooral ook de minder propere !! Het wordt, het is zeg 
maar de hoogste tijd dat er eens met de kaarten open & bloot, vooral in alle eerlijkheid op de tafel  
wordt gespeeld... Waarom ik dit zeg ?!... Laat ik u misschien volgende ″waar gebeurde anekdote″  
vertellen, die zich overigens enkele decennia geleden afspeelde in de stad X...

(sic) ″Het voedsel ingezameld door de Voedselbanken wordt doorgesluisd naar honderden 
Zo'n 15 à 20j geleden woonde ik in X. Mijn toenmalige vriendin was werkzaam in de sociale  
sector & onze gemeenschappelijke kennissen- & vriendenkring bestond uit tal van mensen 
die  werkzaam  waren  in  &  rond  die  sector.  Eén  van  mijn  goede  vrienden,  runde  een 
opvangtehuis voor daklozen, iets wat ie overigens in die tijd ~een aantal jaren tevoren~ met  
zijn eigen handen, met veel bloed, zweet & tranen van *scratch-zilch-nougatbollen-niets*  
zelf uit de grond had gestampt... In tegenstelling met de toen bestaande faciliteiten voor  
opvang van ″daklozen″ was zijn ″initiatief″ niet verbonden met enige geloofsovertuiging,  
wat van de reeds bestaande weer niet kon gezegd worden... Op zichzelf was zijn project dus 
een héél lovenswaardig initiatief & écht chapeau voor wat die man heeft  gepresteerd !!  
Ware het niet... dat er soms ~op z'n Belgisch~ wat belangenvermenging was... En daar waar  
die belangenvermenging in het begin zeg maar nihil tot te verwaarlozen was, werd dat met  
de tijd minder & minder te verwaarlozen... Daklozen die handig ~lees stielman~ waren,  
kregen de voorkeur op klunzen & leeglopers... want... er moest nog inderdaad heel wat aan 
de tent verbouwd, gerepareerd & ineen geknutseld worden... & was je niet bereidwillig & 
nederig  genoeg  om dit  te  doen,  dan verdween  je  terug  onderaan op  de  wachtlijst  van  
potentiële gasten & kon je... ″wachten″...

Om een lang verhaal kort te maken... Onder de beschermende paraplu van een waterdichte  
&  met  de  tijd  zelfs  gesubsidieerde  V.Z.W.  is  gans  die  tent  verbouwd,  gerestaureerd  &  
ingericht... van de nok van het dak met dakpannen & al, tot de vloertegels in de kelder zeg  
maar aan toe...  & wie  deed dat  tegen ″kost  & inwoon″ onder  de noemer van een  ″re-
socialisatieproject″ denk je ?!... juist !! ...de aldaar toenmalig residerende daklozen die daar  
voor korte of lange termijn woonden...  Na verloop van tijd waren deze daklozen, gezien  
″hun geslaagde re-socialisatie″ & de ijver van de aldaar werkende opvoeders & sociaal  
assistenten terug in orde met ziekenkas, werkloosheid & andere papperasserij... Met de tijd  
werden ze ~uiteraard~ onder begeleiding ~want ook dat soort projecten bracht subsidies  
op~  aangemoedigd  om  terug  zelfstandig  te  gaan  wonen  in...  inderdaad,  huizen  die  op 
dezelfde wijze & onder een gelijkaardige paraplu opgeknapt waren...

Armoede  &  miserie  is  ALTIJD  een  winstgevende  sector  geweest  !  &  dat  is  overigens  
intussen nog niks veranderd, maak u daar aub géén enkele illusie in ! ...maar dit terzijde

In die jaren werden er in X. ook initiatieven genomen rond recuperatie & inzameling van 
voedseloverschotten & overstocks... destijds was men overigens nog soepel met gerief dat  
″over  datum″  was...  dit  in  tegenstelling  tot  nu...  Aangezien  mijn  vriend  de  juiste 
contactpersonen kende, zat ie zowaar letterlijk & figuurlijk aan de bron... Wel, zonder te  
zeveren &/of te zwanzen...  Naast dat opvangtehuis voor daklozen zelf,  dat voor x-aantal  
procent voedsel aan zijn gasten ~daklozen~ kon verstrekken dat vandaar kwam, ben ik net  
zo goed ook nog naar verschillende privé-feestjes gegaan bij die vriend thuis... & wat er 
daar  op  tafel  kwam,  was  ook  afkomstig  voor  x-aantal  procent  uit  de  diepvriezers,  de  
ijskasten & de magazijnen van die toenmalige voedselinzameling... hij moest bij wijze van  
spreken maar de trap aflopen & het nemen ! Om u enig idee te geven... Ik heb daar zowel 
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calamares gegeten, als schapenbout, als lamszadel, als biefstuk, als konijn, als kip, als zalm,  
als tongreepjes, kortom noem de ganse nest maar op... Ik heb daar zelfs wijn gedronken die  
van de voedselbank afkomstig was !! ...Stuk voor stuk allemaal ″voedseloverschotten″ die  
daar vandaan kwamen... Zeg zelf, wat doet men denk je met zeg maar 10 zakjes diepvries-
calamares & 2 ingevroren hele zalmen die ″overtijd-zijn″ ?? ...spullen ″over datum″ die dan 
weggeschonken worden uit sympatie door een plaatselijke visboer ?... Wat doe je met een  
paar  schapenbouten  ?  ...Weggooien  ??  ...Uitdelen  ?!  ...aan  welk  gezin  geef  je  een  
schapenbout van enkele kilo's weg ? ...Krijgen de eerste 10 van de 250 voedselbankklanten  
van  een  voedselbedelingsorganisatie  een  zakje  diepvries-calamares  &  de  240  anderen  
niets ?? ...Wake up !!

Zo mag men bloem van de voedselbank weliswaar niet verkopen, maar nochtans werden de 
broden die er van gebakken waren, die werden wél verkocht (?!)... & dan nog eens voor een 
″schone prijs″, want het was écht natuurbrood gebakken in een oven die gestookt werd op 
gerecupereerd hout ...ik bedoel maar...

...

Onze ″mooie″  vriendschap is  ten  andere daar  in  hoofdzaak  op gesneuveld  toen  ik  hem 
daarop & daarover heb aangesproken... Ten andere, eigelijk was m'n ″goede″ vriend alleen  
maar bezig om mij als kunstenaar ″binnen te doen″, om mij daarna voor z'n sociale kar te  
kunnen spannen. Het voelt alles behalve prettig aan als je te horen krijgt : ″het zou toch  
mooi  zijn,  mocht  jij  als  kunstenaar voor  ons  'n zeefdrukreeks uitbrengen met  als  thema  
'Dakloos zijn'...″ ...uiteraard GRATUIT, voor de eer & uit sociaal engagement...

...& voor u mij hierop aanspreekt, ik zeg het zelf... wat ik hier kom te beschrijven dat was 15  
à 20 jaar geleden... & tijden veranderen, gelukkig maar ! ....Maar eerlijk gezegd, al hoop ik 
uit de grond van m'n hart dat het in tussentijd in dat ganse wereldje serieus veranderd is...  
het zou mij al bij al eerlijk gezegd ten zeerste verwonderen !!

Voor  alle  duidelijkheid  &  om elk  misverstand  te  voorkomen,  ik  spreek  hier  géén  persoonlijke  
beschuldigingen  uit,  ik  stel  enkel  op  een  vrij  pijnlijke  manier  vast...  &  opnieuw  voor  de  
duidelijkheid,  ik  heb  het  ook  NIET over  gans  de  sociale  sector,  noch  over  ″iedereen″  !!  Het  
overgrote deel is naar ik hoop, eerlijk, integer, hardwerkend & koosjer ! ... Het overgrote deel in die  
sector  doet  hard  z'n  best  om  recht  te  trekken  wat  een  samenleving,  of  de  wijze  waarop  een 
samenleving functioneert & dus letterlijk naar de kloten(2) maakt, om dat zo goed & zo kwaad  
mogelijk van al te veel schade te beperken... Maar zoals steeds bevestigen de uitzonderingen de  
regel... Laat ons dus gewoon een kat een kat noemen & toegeven dat er nog steeds in naam van... &  
vooral op de kap van ″minderheden″ aardig wat €uro's verdiend worden... u leest het inderdaad 
goed : ″verdiend worden″ !!

Nogmaals : ″Poverty & Misery... It's a bussiness, just like any other bussiness...″ 

Laten we ~u & ik~ ons daarover géén enkele illusie maken !! En daar bedoel ik onomwonden mee :  
er gaat een pak geld, zéér véél geld om in die sector... er worden daar serieus wat subsidies &  
werkingsgelden ontvangen, daarnaast ook nog eens giften ~schenkingen & legaten~ van derden,  
uitgedrukt, zowel in geld ~CASH~ als in roerende & onroerende goederen ~lees & denk daarbij  
aan materialen & huizen~ ...& verder in dit geval ook nog eens gegooid met ″LAAA-DING-EN 
voedsel van de voedselbank″... Het zou verschrikkelijk naïef zijn om te denken dat dààr alles koek  
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& ei is... Dat daar geen grote of kleine misbruiken zijn...

In functie van dit schijtschrift ben ik dus op zoek gegaan naar al die HON-DER-DEN Caritatieve  
instellingen die voedsel krijgen van de de voedselbank, ik heb daar helaas géén lijstje van terug  
gevonden...Waar het mij in deze om gaat... ook al ″oogt″ er transparantie, ik zie helaas nergens  
enige  échte  transparantie...!!  Het  lijkt  er  soms  op  alsof  sommige  ~zo  gezegde~  caritatieve  
instellingen schrik hebben om met naam & toenaam vermeld te worden... Men zou zo maar eens  
achter moeten komen dat sommige van die Caritatieve Instellingen in feite alles behalve hulp nodig  
hebben van de voedselbank,  maar dat het intussen toch maar handig ~& vooral financieel~ is  
meegenomen om daar ook hun graantje van mee te pikken !! Voedselbankhulp hoort te gaan naar  
organisaties die daadwerkelijk het armste deel van de bevolking helpt... Niet naar instellingen met  
complete boekhoudkundige infrastructuren die ergens een achterpoortje hebben gevonden !

Ik  kan  bij  dit  alles  maar  tot  de  conclusie  komen  dat  ik  mij  als  voedselbankklant  dus  moet  
ressorteren  bij  diegenen  die  dikke  pech  hebben  omdat  ze  in  een  kleinschalig  project  van 
voedselbedeling terecht zijn gekomen !! ...& Ik weet ~door persoonlijke gesprekken~ alleen dat het  
voor de organisatie waar ik zit niet roeien is met de riemen die ze hebben, maar dat het gewoon  
roeien is met de planken die ze onderweg ergens uit het water hebben kunnen opvissen ...& hebben  
ze geen planken, dan zwemmen ze gewoon... Véél andere keuze hebben ze niet !

Voor  zij  die  't  vergeten  zijn  waar  ik  het  in  mijn  betoog  over  heb...  over  "het  royale  
overlevingspakket" dat ik gisteren in ontvangst mocht nemen om een week op te overleven !! Een  
mens zou zo voor minder pisnijdig worden, als je dan ziet, leest & hoort wat er in in pers & media  
over verschijnt ! 

Weet u wat het Höd-geklaagde erge & beschamende eraan is ? Dit soort kleine organisaties hebben  
noch  de  ″know-how″,  noch  de  ~financiële  of  praktische~  middelen,  laat  staan  het  ~juiste~ 
personeel om iets degelijks & serieus te doen... In feite rommelen ze met al hun goede bedoelingen  
gewoon maar wat aan & dan doen ze nog zo héél hard hun best om de dijkbreuk te stelpen... Of  
dacht u soms dat daar iemand constant op de baan is om bij voedingsbedrijven & supermarkten  
achter voedseloverschotten te gaan ronselen ?!... Zelfs daar hebben ze met hun beperkte mankracht  
&  financiële  middelen  geen  mogelijkheden  toe...  Zelfs  een  simpele  computer,  een 
internetverbinding, een website... het is hen allemaal vreemd... eerlijk gezegd zien ze daar zelfs het 
nut niet van in...

Weet u... in een straal van minder dan 5 km om hen heen zijn er letterlijk een TIEN-TAL ~als het er  
niet  méér  zijn~  grote  &  kleine  supermarkten,  zelfs  voedingsbedrijven  die  dagelijks  letterlijk  
HONDER-DEN kilo's voedsel ~dat in wezen nog perfect geschikt is voor menselijke consumptie~  
gewoon weggooien !! gewoon DUMPEN bij het afval !! ...& dan moet dit piepklein organisasieke  
eens het zuurverdiende geld dat ze bij elkaar hebben gekrabbeld met hun jaarlijks rommelmarktje,  
hun jaarlijkse barbecue & pannekoekenbak & hun verkoop van tweede-hands kleren, dat gaan  
uitgeven aan wat ″extra producten″ voor hun voedselbankklanten ?!... Erg is het !! Schandalig is 
het !! Pleisters & plakkers op een houten been noem ik het onomwonden ! Het is letterlijk dweilen  
met een schotelvod bij een metershoge fontein van een losgeslagen spuitende brandkraan !!

Het wordt dus eens dringend tijd dat er ~aan dit soort & andere wantoestanden~ een HALT wordt 
toegeroepen !! Het wordt dringend tijd dat deze regering eens iets concreets  & daadwerkelijks  
doet ! Waar zitten nù al die hödverdomse ″F@#K!NG″-experten om hiervoor eens een passend & 
″kant & klaar″ oplossingske te bedenken ?! ...Alsof het zo moeilijk is om te zorgen dat bedrijven die  
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de  goodwill  &  de  menselijkheid  hebben  om  dat  soort  concrete  hulp  te  verschaffen,  het  
boekhoudkundig & fiscaal wat makkelijker te maken, lees : wat voordeel te verschaffen... Waarom 
wordt er eens niet opgetreden tegen de waanzin van deze voedselverspilling ?!

...& dit gedoe gebeurt allemaal in een land als België, een land dat zich de pretentie aanmeet om  
zichzelf een ″welvaartstaat″ te noemen... met regeringen die in naam van het terugdringen van de  
Nationale Schuldenlast er zelf voor zorgen dat de armlastigheid met grote getale groeit in plaats  
van daalt !! Met regeringen die langs géén kanten rekening houden &/of moeite doen voor wat & 
met zijn minstbedeelden gebeurt...

Je zou me dunkt voor minder schijterig gaan rondbaggeren...

...

Welcome to my world ...″A Real World″

...

De  Schijtoptant  –  uw  versLACHgever  ″Uit  de  Onderbuik  van  La  Flandre  Profonde″  
Armlastige Nr. 99.999 

contactadres : de.schijtoptant@gmail.com
website : http://de.schijtoptant.googlepages.com/
of de shortcut : http://de-schijtoptant.tk

Bijlagen   :  
http://de.schijtoptant.googlepages.com/12.000.000kg-voedseloverschotten-0.pdf
= Deze tekst ~van het desbetreffende blogbericht~ in een down te loaden PDF-formaat. 

---voetnoten....

(1) Wie van mij enige ″dankbaarheid″ verwacht, die moet ik helaas ontgoochelen...  Ik kan alleen iemand hooguit ~  
zeer~ erkentelijk zijn. Mensen die dankbaarheid verwachten kan ik alleen maar adviseren om zich een hond aan te  
schaffen... Een hond is dankbaar, bijvoorbeeld als je 'm eten geeft !

(2) Zo tussen neus & lippen, u zou eens moeten weten hoeveel failliete zelfstandigen er geweest zijn de afgelopen 20 - 30  
jaar omdat de Mooie Belgische Staat te laat, véél te laat, zelfs jààà-àren te laat was met het betalen van de factuur voor  
wat die mensen gepresteerd hadden... Ik ben in '93 toen ik ook eventjes voor een dik half jaar op de voedselbank zat zo 
iemand tegen gekomen...  De man had bloeiende zaak  gehad,  zelfs  met  een man of  10 personeel.  Verder  huisje  –  
boompje – beestje, kortom àlles voor elkaar... tot er een factuur van ettelijke miljoenen maar niet werd betaald door  
Vadertje Staat... dat gedoe & geprocedeer sleepte zo een paar jaar aan & op die enkele jaren tijd was de man letterlijk  
àlles wat ie bezat stilaan beetje bij beetje kwijt gespeeld, want ie had zelf rekeningen te betalen & daarvoor had ie dat  
geld nodig...  Kortom met de tijd kwamen er een vloot deurwaarders & tot slot een faillissement met een openbare 
verkoop van gans z'n hebben & houden... De man geraakte letterlijk àlles kwijt ~tot zijn vrouw aan toe~ die van de  
miserie op een paar maand tijd was weggekwijnd & gestorven... Hij woonde intussen op een duurbetaalde piepkleine  
gemeubelde kamer... & buiten een 2 schone handgemaakte ~dure~ kostuums die hij ergens jaren ervoor in Londen bij  
een kleermaker had laten maken & 2 op maat gemaakte schoenen, had die man... NIKS meer... zelfs dat was er onder  
zijn gat verkocht !! Hij had zelfs letterlijk géén nagel meer die van zichzelf was om aan z'n gat te krabben !! Het was  
zelfs zo erg, dat ie op die voedselbank elke week z'n zakje eten moest komen halen, of hij had geen eten... En het was  
hem heus niet aan te zien, een nette afgeborstelde grijze, oudere man van over de 50, met een ontzettende trieste  
uitgebluste & doodvermoeide blik in z'n ogen... Ik ben heel toevallig met hem aan de praat geraakt toen we samen in de  
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rij achter ons ″zakske eten voor een week″ stonden te wachten... We hebben elkaar 2 of 3 keer heel kort gesproken... De 
laatste keer had ie een handvol foto's bij van vroeger, van z'n zaak, z'n auto's, z'n buitenverblijf,  z'n werkvolk, z'n  
vrouw... Toen stond ie ook heel stilletjes & bijna onmerkbaar te huilen... Ik heb hem daarna nog een paar keer gezien  
van ver... een paar maanden later bleek ie te zijn overleden & begraven... in alle stilte zonder dat er één hond op z'n  
begrafenis was... Wat ik echter nooit zal vergeten waren z'n woorden... ″Meneer, ze hebben me letterlijk àlles afgepakt,  
behalve m'n zelfrespect & m'n trots″ ...Ik bedoel maar...
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