
″Een zakje Delhaize voor de voedselbank ?!″ 
...ofte... 

Hun enige èchte politiek... 
àlle overschot... de container op !!

Iedereen die zowat een ″vaste″ &/of regelmatige klant is bij  
Delhaize,  die  kent  het  wel...  De  jaarlijkse  wederkerende  
″Week van de Minderbedeelden″ ...& gut, het klinkt toch zo  
lief & vooral toch oh zo sociaal... 

Je  loopt  je  dagelijkse supermarkt  binnen & plots  staan ze 
daar dan...  Dé vrijwilligers !!  Meestal  protserig naast een  
hoop bakken waar dan ″de reeds geschonken producten″ in  
liggen te pronken als ware het een rijke oorlogsbuit die ze  
veroverd  hebben...  De  schatten  waar  ze  dan  dé  
minderbedeelden  mee  zullen  verblijden...  Als  een  horde 
hitsige & loopse honden klampt men je aan... Meteen krijg je  
een opgefokt doch zéér strategisch verkoopspraatje te horen  
& verder ook nog een handig foldertje  & een zakje  in  de  
hand geduwd... Hoe Delhaize toch zo begaan is met het lot  
van  de  minderbedeelden...  blablabla...  *snirf-snotter-
snuit* ...& vooral hoe u daar als  klant  van Delhaize mee 
kunt  aan  helpen,  want  uw  bijdrage  daarin  is  toch  oh  zo  

belangrijk  !!  ...″vul  toch  een  zakje  met  voedsel  van  onze  producten  voor  de  minderbedeelden 
mevrouw,  meneer  &  wij  schenken  het  vervolgens  in  uw  naam  aan  de  voedselbank″...  ″Jaja  
mevrouw, meneer...u bent vrij van er in te stoppen wat u wil & wij bezorgen het vervolgens wel...″  
*snirf-snotter-snuit* ...

Het zal je maar overkomen, dat je als argeloze, goedgelovige klant daar intuint... eerlijk gezegd, ik  
ben er vorige jaren, in betere tijden ook reeds in getuind...

Voorjaar 2008 ...& lang op voorhand, staan ze er weer mee te pronken !!

16 – 22 OKTOBER 2008

18de VOEDSELINZAMELING BIJ DELHAIZE

OPGELET : De traditionele formule wordt grondig gewijzigd !

De  18de  voedselinzameling  bij  Delhaize  ten  voordele  van  de  minderbedeelden  zal  dit  jaar 
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plaatsvinden van 16 tot en met 22 oktober.

De klanten worden aangespoord om voortaan de Voedselbanken te steunen door het afgeven aan 

de kassa van één of meer "waardebons", in plaats van zelf aangekochte voedingswaren in de 

container te deponeren.

Voordelen van de nieuwe formule voor de klant :

• Gemakkelijker en sneller.

• Milieuvriendelijk.

• Hoeft zelf geen productenkeuze te doen.

voor de Voedselbanken :

• Krijgen uitsluitend producten die zij het meest nodig hebben.

• Triëren wordt overbodig ... en dus minder verlies door breuk.

• Minder vrijwilligers-inzamelaars nodig.

• Spreiding in de tijd van de leveringen mogelijk..

Vertel dit nu reeds aan familie, vrienden en kennissen ! 

...

Je zult dus maar goedgelovig denken dat Delhaize het hart op de juiste plaats heeft... Je zult maar 
denken dat Delhaize sociaal bewogen is... Meevoelend is met de minderbedeelden !

Maarrrr u gelooft me of niet.. Het is niet meer & niet minder dan schone schijn !! kortom een hoop  
regelrechte... 

BLABLABLA !!
...& vooral

″gebakken lucht !″
Binnen marketing noemt men zulke strategie simpelweg ″Image Building″... & elk concern, groot of  
klein werkt er aan, evenals dat het er schaamteloos & zonder enige scrupule gebruikt van maakt !!  
Hoe ″socialer″, hoe beter... want, dàt is ″in″ & ″hot″, meer nog... dàt verkoopt !!

Wie  mijn  bijdrage  ″koffiekoeken  voor  konijnen″  heeft  gelezen,  die  heeft  er  intussen  reeds  van 
geproefd... de schone schijn...

Sta me toe u te vertellen hoe ik er ben achter gekomen wat hun werkelijke politiek is... Ladies &  
gentlemen, fasten you seatbelts...

Vorige zomer was ik in m'n nieuw betrokken ″kartonnen doos″ ~lees : huis~ bezig met wat spullen  
aan 't uit te sorteren & wat kan een mens daarvoor beter gebruiken dan wat stevige kartonnen 
dozen. In dat geval gaat m'n voorkeur uit naar de klassieke bananendoos, want er kan een vracht 
in, zowel qua volume als qua gewicht & vooral, het stapelt lekker... Ik had intussen al zowat alle  
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buurtwinkels afgeschuimd, bleef er nog over... juist, mijn kleine Delhaize... Enfin, fiets gepakt & 
daarheen gereden... De aardige juffrouw aan de kassa aangesproken met m'n vraag of ze dozen 
hadden... Ik moest maar eens naar vanachter gaan & daar bij het karton gaan kijken... met wat  
geluk zouden er daar nog wel enkele staan... & inderdaad... er stonden nog enkele exemplaren...

Bij  het  doorploegen van de stapels  dozen & het  karton,  kom ik  een vrij  grote  doos  tegen die  
voornamelijk lijkt gevuld met plastiek, het soort waar men paletten mee omwikkelt... Nu was het  
niet onmiddellijk mijn bedoeling van daar in te gaan graven, ware het niet dat ik daar één & ander  
zag blinken... 

Wat blonk waren een tiental alluminiumzakjes van aardappelpuree... aan de zakjes zelf, niks aan te  
zien,  niks  beschadigd...  enkel  de  dozen  waar  ze  oorspronkelijk  in  zaten,  waren  beschadigd...  
ingedeukt & gescheurd, want die lagen er nog bij...

Nog wat verder gegraven... een blik tabak... potdicht, met enkel een zware deuk op de zijkant...

...maar wat ik daaronder vond, dàt tart dus wel elke verbeelding... de doos waar ik zo toevallig in  
aan 't ″graven″ was, had zo de afmetingen van 70cm op 70 cm groot & was zowat een meter hoog...  
Ik was intussen zowat een halve meter diep...  & wat vond ik onder het laatste stuk plastiek ?!  
Zonder enig overdrijven ...zowat een halve meter charcuterie... 70cm op 70cm, op een 50 cm meter  
diep...  à-ll-e  mogelijke  soorten  charcuterie,  alles  door  elkaar,  alles  nog  in  de  oorspronkelijke 
verpakking... alleen, alles 3 weken tot een maand vervallen...

Al zat ondergetekende op dat moment nog niet  op de voedselbank...  ik was er om te beginnen  
behoorlijk stil van & vervolgens was ik daar behoorlijk verbijsterd & geshockeerd over... & eerlijk  
gezegd, ik ben dat nog steeds ! Op dat ogenblik schoot me door 't hoofd... & jullie maar klanten 
ronselen  met  jullie  actieweek  voor  de  minderbedeelden  &  terwijl  hier  massa's  mooi  eten  
weggooien... jullie Hödverdomse misselijkmakende klootzakken !! 

Zo even terzijde, nu moet u weten... ik had daar namelijk in oktober al woorden over gehad 
met één van die vrijwilligers... Die had me om te beginnen al op een nogal vrij opdringerige 
manier aangeklampt & verder had ie er weinig of geen oren naar toen ik zei van zelf op de  
rand van de armoede te zitten met m'n minimumuitkering van de werkloosheid. ″Dan nog  
kun je solidair zijn″ had ie gesneerd... & dat was er mij net een ietsje teveel aan... Ik heb die  
man toen recht  voor de raap gevraagd of ze  niet  zo 'n beetje  beschaamd waren om in  
achtergestelde stadswijken, waar er al behoorlijk wat arme mensen leven, om daar nog eens  
te komen ronselen... de meesten die hier wonen kunnen op het einde van de maand zelf zo'n  
zakje best gebruiken...

Enfin... over die gevonden doos met charcuterie... Ik heb daar toen ook navraag over gedaan bij  
één  van  de  winkeljuffrouwen  &  wat  blijkt  ?!...  Wat  is  de  gevoerde  Delhaize-politiek  ?!...  
Charcuterie, kaas, kortom noem maar op, gaat wanneer de ″uiterste verkoopsdatum″ is verstreken,  
direct uit de rekken... zoals het hoort... Maar dan... In dat filiaal, wordt dat niet direct in de vuilbak  
gesmeten... nope !! ...want men weet daar intussen dat er mensen in de vuilbak komen rommelen...  
Die uit de rekken gehaalde voedingswaren gaan terug in de grote koelkast & pas zo'n 3 à 4 weken  
later, als men echt weet... nu is het toch wel zéér zeker ″overtijd″ & niet meer te vreten... dàn pas  
gaat het... hop, inderdaad...de vuilbak in...!!

...
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Gisteren sta ik in dezelfde kleine Delhaize om klassieke papieren koffiefilters te kopen... Als  ik bij  
de vleesafdeling ga kijken of er een koopje te doen is, vind ik twee over het hoofd geziene potjes met 
Américain Préparé... met als uiterste verkoopsdatum, de dag ervoor... Ik besluit ze op goed geluk  
mee naar voor te nemen... Als ik aan de kassa sta & de kassiester er op wijs, pakt ze beide potjes op  
& vervolgens smijt ze deze zonder enig verpinken in de vuilbak die naast haar staat... ″Dat is nu  
ook weer niet de bedoeling″ zeg ik haar... ″Smijt ze dan maar weg in mijn richting, want voor zover  
ik weet is daar niks aan & niks mis mee...″ - Ze kijkt me lachend aan... ″nee, dat is zo″ zegt ze,  
terwijl ze de 2 potjes terug uit de vuilbak vist & ze aan mij geeft zonder ze te tikken... ″daar is  
helemaal niks mis mee...  maar hier gaat dat ~erg genoeg~ allemaal in de vuilbak″... Ze vertelt  
verder... ″Er was hier onlangs een vertegenwoordiger van één of ander bekend yoghurt- & platte  
kaasjes-merk  &  we  hadden  hier  nog  een  yoghurtje  gevonden  van  enkele  maanden  oud″  ...ze  
herhaalt  het  héél  uitdrukkelijk...  ″Het  was  zelfs  enkele  maanden  oud  !!  Waarop  die  
vertegenwoordiger had gezegd, buiten de datum is er niks mis mee... dit is nog perfect te eten... & 
ja we hebben met diegenen die er op dat ogenblik bij stonden allemaal van geproefd & het smaakte  
inderdaad nog altijd  even goed″...  aangezien dit  korte  gesprek zich allemaal  slechts op enkele  
minuten heeft  afgespeeld & de volgende gehaaste klant reeds stond te grommelen, is ons korte  
gesprek ook gewoon gestopt... Ze zei me goeiedag & ging verder met de volgende klant te bedienen 
& ik kwam naar huis met gratis beleg...

...

Vandaag  ben  ik  langs  het  grote  broertje  van  de  Proxy-Delhaize  geweest  &  dat  indachtig  het  
probleem van voedseltekort  bij  mijn plaatselijke voedselbank...  De Grote Super-Delhaize enkele  
kilometer verderop... Pas uitgebreid, pas vernieuwd... véél groter intussen, om u als klant een nog 
betere service te  kunnen geven...!!  Ik  heb naar  de Manager  gevraagd,  de Directeur...  de grote  
winkelverantwoordelijke... Ik heb een audiëntie van zo'n kleine 5 muten gekregen met de Heer T...  
Een gladde yup... een dertiger in een strak trendy maatpak gestoken... Ik heb hem verteld van de  
plaatselijke  voedselbank,  die  nog op géén  500m van zijn  warenhuis  ligt...  Verteld  dat  er  daar  
wekelijks  een  paar  honderd  mensen  een  schamel  overlevingspakket  kwamen  halen...  Schamel,  
omdat het een zéér kleine voedselbank was & dat ze daar enkel wat kruimeltjes kregen, dat ze het  
grootste deel van wat ze daar gaven dan nog zelf moesten bijkopen... Ook uitgelegd dat ze dus best  
wat hulp konden gebruiken & dat er toch in een warenhuis zoals het zijne een pak overschotten 
zijn... & dat het toch wel zonde & vooral hödgeklaagd was, dat dit dan nog perfect consumeerbare 
voedsel gewoon in de vuilbak werd gesmeten...

De man heeft me tijdens het ganse gesprek ijskoud & staalhard in de ogen gekeken... misschien  
hoopte ie erop dat ik m'n blik deemoedig ging neerslaan, omdat ik daar in feite toch maar wat stond  
te schooien...

...Na m'n laatste betoog over die ″overschotten″ zei ie zonder één enkele krimp te geven... Delhaize 
doet één week per jaar een actie voor de minderbedeelden... that's it, méér doen we niet !! ...&  
inderdaad, onze voedseloverschotten gaan linea recta op de container... Nog voor ik daarop kon  
reageren zei ie... ″En NEEN, ik ga dat ook niet veranderen... ik ga daar ook niks anders mee doen...  
Nog iets  ?!...″  De audiëntie  ~het  gesprek~ was duidelijk  beëindigd...  Ik  heb  de man grijnzend  
aangekeken, hem bedankt voor z'n uiterst leerrijke uiteenzetting & vooral voor z'n sociaal-voelend  
zijn & ik ben ~ zonder hem één blik te gunnen~ weg gestapt...

Ik ben er intussen al lang achter dat het géén enkele zin heeft om met dit soort mensen in een  
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gesprek, laat staan in enige discussie te gaan... Dit soort heerschappen is overtuigd van hun gelijk  
& het doet hen niets dat er op amper 500m van HUN warenhuis per week enkele honderden mensen  
in de rij staan voor een schamel voedselpakket... 

Eerlijk gezegd, het kan er bij mij niet in... ik vind het persoonlijk walgelijk & verwerpelijk !!

Simpel  gesteld,  u  betaalt  voor  Delhaize  haar  vermeende sociale  imago & ter  zelfder  tijd  kapt  
Delhaize met haar ongeveer 744 winkels in België, doodleuk jaarlijks ENKELE DUI-ZEN-DEN 
TONNEN VOEDSEL achter uw rug weg in haar containers !!

Twijfelt u aan mijn woorden ?!... Ik nodig u hierbij uit om bij uw Delhaize, net dezelfde vraag te  
gaan stellen & er u van te vergewissen... ik verzeker u nu reeds dat u versteld zult staan van het  
antwoord dat u krijgt...

 Is de Delhaize-keten ″sociaal-voelend″ ?!... 

antwoord : NEEN !! 
 Is de Delhaize-keten wezenlijk geïnteresseerd in het probleem...  

&/of  begaan  met  het  lot  van  110.000  Belgische 
voedselbankklanten ?!...

antwoord : NEEN !!
...

In wat is Delhaize dan wél geïnteresseerd ?!... 

In feite... in niks anders dan in uw centen !! ...& verder, in niets minder & niets meer dan zijn  
″proper″ & vooral zijn mooi ″sociaal-ogend″ IMAGO !! Want zeg nu zelf !! Door één keer op een 
jaar één week ″zogezegde″ aandacht hieraan te besteden...  trekt het én klanten aan én vult het  
HAAR zakken !! Tenslotte bent u de klant die hun goederen koopt !! Delhaize biedt misschien dan  
wel de faciliteiten van deze actie in haar winkels te laten gebeuren, maar al bij al bent u diegene  
die  dat  feest  betaalt,  want  Delhaize  zelf  geeft  in  deze  actie  NIKS,  Delhaize  strijkt  op  !!  Die  
minderbedeelden zijn ~geloof me~ niets minder of meer dan bijzaak, een vervelend detail dat ze er  
bij moeten nemen ! Die ″week voor de minderbedeelden″ is ″het snoepje″ waarmee ze u lijmen !!  
Alle alternativo's die denken dat Delhaize toch maar het hart op de juiste plaats heeft & daarbij  
enige menselijke ethiek hanteert... wake up !! Men belazert u waar u bijstaat !! Het hart & de ethiek  
van  de  Delhaize-groep  is  cash  -  HAAR  WINST  !!  ...&  haar  winst  is  het  resultaat  van  uw  
koopgedrag !!

...& laat ik u dit zeggen... Stelt u zich ook maar meteen wat inhoudelijke vragen over de rest van dàt  
mooie imago & van wat dààr àchter schuil gaat !! Want als men dit zonder enige scrupule doet,  
dan doet men ook nog andere zaken zonder enige scrupule !!

Wilt  u daadwerkelijk iets  geven &/of  doen ?!...  Geef dan iets  aan uw regionale of  plaatselijke  
voedselbank !! Organiseer iets... & doneer ! Maar hou u vooral ver weg van schij(t)(n)vertoningen 
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à la Delhaize & Co, die alleen maar hun rijker maken !!

Dàt ze maar eens beginnen met wat ze aan TON-NEN  ~duizenden kilo's~ perfect consumeerbare 
voeding die ze in hun afvalcontainers dumpen... met dit door te geven aan voedselbanken die zelf  
moeten krabben om er te komen ! 

...

Nog 5 maanden te gaan... Maar deze schijtoptant kan nu reeds zeggen, dat ie die bewuste week 
pamfletjes staat uit te delen aan de Delhaize !! ...& ik hoop dat ik niet de enige ben...

Men zegge 't dus voort !!

...

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/een-zakje-Delhaize-0.pdf
= Deze tekst ~van het desbetreffende blogbericht~ in een down te loaden PDF-formaat. 
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