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T.a.v. àlle verantwoordelijken

van de Delhaize-groep

Beste,

Wij  mochten  vernemen  dat  u  van  16  tot  22  oktober  uw  18de 
voedselinzameling voor de Belgische Voedselbank organiseert... 

Op zich een zéér mooi initiatief van u, ware het niet dat in werkelijkheid er bij u dagelijks, 
of wekelijks HON-DER-DEN, zoniet DUI-ZEN-DEN KILO'S nog perfect te consumeren voedsel in 
de afvalcontainers van uw 744 winkels worden weg gegooid !!

Wij vinden het op zich dus wel erg schijnheilig van uw Concern dat u zich met deze actie 
in de belangstelling van pers & media werkt, waarbij u zich ten overstaan van het grote publiek 
ogenschijnlijk opwerpt als zijnde sociaal-voelend. In feite liegt u ons, uw klanten dus iets voor... 
wat wij  overigens dus ten zeerste betreuren. Ten andere, als u ons  ~uw klanten~ met dit 
initiatief reeds zaken voorliegt, wat zo met de rest van uw acties ?!...

Wij vragen ons dus ook af hoe de rest van uw cliënteel hierop zal reageren, wanneer zij er 
via pers & media achter zal komen dat u in werkelijkheid hen zonder enige scrupule gebruikt, 
om niet te zeggen, gewoon 'belazert' ?!... U vraagt aan ons, uw klanten om voedsel te kopen in 
uw warenhuizen ~bij te dragen voor deze actie~ terwijl u zelf toch maar elke dag op een vrij 
schaamteloze  wijze,  ganse  hoeveelheden  nog  perfect  te  consumeren  voedsel  in  uw 
afvalcontainers dumpt ! Hoe rijmt u dit ?!... Hoe ziet u dit te verantwoorden tegenover hen ?!... 
Tegenover de publieke opinie ?!...

Wij zagen dus graag een eind komen aan deze toch wel beschamende schijnvertoning, 
evenals  aan  de  toch  wel  criminele  voedselverspilling  die  zich  elke  dag  afspeelt  aan  de 
achterkant van uw magazijnen !! Zeker als u weet dat er op dit moment in België zo'n 110.000 
~hongerende~ voedselbankklanten zijn & eens temeer, wetende dat de Belgische Regionale 
Voedselbanken een duidelijk chronisch tekort aan voedsel hebben !!

Wij zagen het dus zinvoller, menselijker & vooral als sociaal voelender indien u dit nog 
perfect  te  consumeren  voedsel  zou  overdragen  aan  de  plaatselijke  voedselbank  waar  uw 
winkels  –  warenhuizen  zijn  gevestigd  !  Mits  enige  organisatie  &  enig  overleg  met  de 
desbetreffende organisaties, moet u dit zelfs niets kosten, integendeel want u zult besparen op 
de kosten van uw afvalcontainers !!  Op die manier zou u niet alleen als grote winkelketen 
concreet bijdragen tot het oplossen van dit toch wel schrijnende probleem, maar dit zou meteen 
ook duidelijk maken dat het sociaal-voelend-zijn van uw Concern oprecht is & géén leeg credo, 
laat  staan  een  voorgewend  sociaal-ogend  imago  dat  enkel  tot  doel  heeft  het  werven  van 
klanten !

Hopend op enige goodwill van uw Concern, alsmede hopend op een onmiddellijke actie 
van u om deze schrijnende & beschamende voedselverspilling te stoppen !!

Met vriendelijke groeten,

Uw klanten !



STOPSTOP

Goed voedsel !!Goed voedsel !!
Dump géénDump géén


