Makro project

standpunt van de ontvanger

Goed Gevoel verenigt in haar sociale kruidenier 't Hofke en sociaal
restaurant Kome Nete mensen in armoede, vrijwilligers en
werknemers om armoede in Lier en omliggende gemeenten te
bestrijden. Samen met de partnerorganisaties creëren we een
ontmoetingsruimte waar mensen contacten opbouwen, hun
netwerk verbreden en kansen tot ontplooiing vinden. We
verspreiden signalen over de structurele oorzaken van
armoede. Basisproducten en betaalbare, gezonde voeding
aanbieden vormt het fundament van onze werking.

Procedure
• Op maandag en donderdag
wordt er met eigen vervoer
opgehaald bij Makro
– Plooibakken van Makro
– Iso-bakken van onszelf voor
gekoelde producten

• Transport naar Goed Gevoel
– Lijsten worden nagekeken
– Er wordt bekeken wat voor het sociaal restaurant kan gebruikt
worden en wat voor de sociale kruidenier

Procedure
• Verwerking
– Producten voor de winkel worden geprijsd en in de rekken of koeling
geplaatst
– Producten voor het sociale restaurant worden verwerkt, in de koeling
gezet of ingevroren

• Administratie
– De lijsten worden ingegeven in de computer

Opmerkingen
• De houdbaarheid van bepaalde producten is heel beperkt.
– De sociale kruidenier is pas op woensdag open, veel producten die we op
maandag binnenkrijgen zijn dan al voorbij de houdbaarheidsdatum
– We proberen zoveel mogelijk te verwerken in het sociaal restaurant (door
dingen in te vriezen of ze te gebruiken voor ons dagelijks buffet)
– Vooral bij zuivelproducten is dit een probleem, deze kunnen niet diepgevroren
worden

• Grote verpakkingen van bepaalde producten
– vb: eieren in grote kartonnen
deze proberen we te herverdelen in kleinere doosjes om ze toch in de winkel te
kunnen aanbieden

Opmerkingen
• De omschrijvingen op de lijsten zijn niet altijd even duidelijk, het is
dus soms even zoeken
– De mogelijkheid om de producten in te scannen zou de verwerking kunnen
vereenvoudigen

• We moeten nog een systeem uitwerken om de producten die we
binnenkrijgen optimaal te verwerken
– Zelfde producten van verschillende dagen “verzamelen”

Carrefour
• Procedure
– Op dinsdag en donderdag gaan we zowel in Lier
als Westerlo ophalen
– Zelfde verwerking als Makro

• Opmerkingen
– Vaak langere houdbaarheid dan Makro
– Ook non-food

