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RESTO DU COEUR BIEDT MEER DAN EEN WARME MAAL-

TIJD EN EEN VRIENDELIJK ONTHAAL. HET SCHENKT 

ARME PERSONEN OOK DE MOGELIJKHEID OM WEER 

OPGENOMEN TE WORDEN IN DE MAATSCHAPPIJ.

België telt 16 Restos de Coeur die al meer dan 30 jaar dagelijks 

meewerken aan een solidariteitsinspanning. In onze burgerkan-

tines worden jaarlijks 670.000 maaltijden bereid en opgediend en 

daarnaast verdelen zij ook voedselpakketten. Die maatschappelijke 

actie wordt mogelijk gemaakt dankzij de dagelijkse inzet van 540 

vrijwilligers. De 70 betaalde medewerkers zorgen voor de stabiliteit 

van de projecten op lange termijn en de professionele werking van 

onze diensten.

Maar hoewel te eten geven onze prioriteit is, blijven onze acties niet 

daartoe beperkt. Naargelang de specifieke noden op het terrein, en 

rekening houdend met ons Charter, stellen de Restos du Coeur ver-

schillende complementaire diensten voor, die minder gekend zijn 

door het publiek.

Al 30 jaar lang passen de Restos du Coeur zich continu aan aan de 

evoluerende noden van een kwetsbare doelgroep die steeds gro-

ter wordt. Onze opvangstructuren slaagden erin hun eigenheid te 

behouden en te zorgen voor een warm onthaal en gezelligheid, in 

de geest die Coluche voor ogen had toen hij zei:

« OVER SOLIDARITEIT PRAAT JE NIET, DIE BELEEF JE… »



16
RESTOS DU COEUR BLIJVEN HET HELE JAAR OPEN

AARLEN / ASSENEDE / CHARLEROI / FOODTRUCK FRCB / GEMBLOUX / LAKEN /  
LA LOUVIÈRE / LUIK / MARCHE-EN-FAMENNE / MOESKROEN / NAMEN / OOSTENDE / 

QUIÉVRAIN / ST. GILLIS / VERVIERS / WAVER

WERKNEMERS
70

DAGEN PER JAAR OPEN
230

EN TALRIJKE COMPLEMENTAIRE DIENSTEN…

FÉDÉRATIE

VRIJWILLIGERS 
OP HET TERREIN

540 500
TIJDELIJKE 

VRIJWILLIGERS



PAKKETTEN
Aardappelen 

Rijst

Pasta 

Groente-, vis- en 
vleesconserven

Melkproducten

Vlees

Koekjes

Eieren

REGELMATIGE UITDELING VAN HYGIËNE- EN ONDERHOUDSPRODUCTEN EN 

VOOR BABY’S TOT TWEE JAAR GRATIS UITDELING VAN LUIERS.



TON 
AARDAPPELEN

110
TON 
RIJST

16
TON 

PASTA

11
TON 

VLEES

86

TON 
NAGERECHTEN

11
TON 

FRUIT

42
TON 

GROENTEN

110

GEBRUIKT VOOR DE BEREIDING EN DISTRIBUTIE VAN 

670.000
MAALTIJDEN IN 2016



AANVULLENDE DIENSTEN
Naargelang de specifieke noden waarmee de Restos du Coeur  

geconfronteered worden en rekening houdend met ons Charter, 

ontwikkelden wij verschillende diensten:

ONTHAAL VOOR MOEDER EN KIND

SOCIALE EN JURIDISCHE BIJSTAND

DISPENSARIUM

KLEEDKAMER

OPVANG EN ONTBIJT

INSERTIEWONINGEN

TRANSITWONINGEN

CULTURELE ANIMATIE

HYGIËNEVOORZIENINGEN: 
DOUCHE & WASPLAATS

HUISWERKSCHOOL

INFORMATICAHOEK

OPLEIDING

Alle diensten zijn niet beschikbaar in elk van onze Restos.



DE FEDERATIE VAN DE RESTOS DU COEUR VAN BELGIË VZW  

OVERKOEPELT 16 ENTITEITEN 

HAAR OPDRACHT:
FONDSENWERVING / PRODUCTEN VINDEN EN DISTRIBUEREN  

NAARGELANG DE SPECIFIEKE NODEN

Federatie van de Restos du Coeur van België vzw

Hoofdzetel : Rue du Tronquoy, 5

5380 - FERNELMONT

Tel. : 081/22.88.26 - Fax : 081/41.48.83

E-Mail : federation@restosducoeur.be

HET LOGISTIEKCENTRUM VAN FERNELMONT WERKT MET :

DIRECTEUR
1

SECRETARESSES
2

HALFTIJDSE 
BOEKHOUDER

1
CHAUFFEURS
3

MAGAZIJNIER
1

KOELWAGENS
3

KM PER JAAR 
103.000

TON GOEDEREN OPGEHAALD 
EN BEZORGD

1.134
FOODTRUCK
1



DE RESTOS KUNNEN HUN 
OPDRACHTEN UITVOEREN DANKZIJ: 

Talrijke gulle regelmatige donateurs,

Giften en legaten,

Trouwe partners die diverse producten schenken,

Grote merken die hun overschotten schenken,

Werkgelegenheidssteun die toelaat om personeel aan te werven.



HISTORIEK

2014
Om in te spelen op de armoede die steeds meer om 

zich heen grijpt erkent de FRCB de oprichting van 

twee nieuwe vestigingen.

2011
Onze 25e verjaardag: de 15 Restos du Coeur 

van België en de Federatie vieren officieel de 25e  

verjaardag van hun terreinacties in België. 

2001
De Federatie van Fernelmont (hoofdzetel en logis-

tiekcentrum) wordt een Nationale Federatie met 

de opening van de Restos du Coeur in Vlaanderen.

1991
Oprichting van de Federatie. De Restos du 

Coeur die actief zijn op het terrein verenigen zich 

in een Federatie van de Restos du Coer van België:  

Brussel, Luik, Moeskroen, Mons en Waver worden 

in de loop der jaren vervoegd door andere vestigin-

gen die hun deuren openen in verschillende Waalse 

steden.

1988
In Frankrijk wordt de “wet van Coluche” gestemd: 

een fiscale regel die toelaat belastingverlaging te 

bekomen voor giften aan verenigingen die voedsel, 

zorgen of logies bezorgen aan personen in moeili-

jkheden.

In België moet men daarvoor wachten tot in 1992.

1986 (20/02)
Interventie van Coluche in het Europees  

Parlement in Straatsburg. Dankzij die interven-

tie opent de Europese Raad in 1987 de ijskasten 

met voedseloverschotten van de Europese  

Gemeenschap: het PEAD (Europees programma 

voor hulp aan de meest behoeftigen) dat sindsdien 

herdoopt werd tot het FEAD (Fonds voor Europese 

hulp aan de meest behoeftigen) en beter bekend 

is onder acroniem BIRB (Belgisch Interventie- en  

Restitutiebureau) in België.  

1986 (22/02)
Coluche landt in Bierset en komt officieel de  

Restos du Coeur van België steunen. Hij neemt 

deel aan het eerste concert in de Hall des Foires de  

Coronmeuse in Luik;.

2017
Inhuldiging in juli van de foodtruck (mobiel Resto 

du Coeur) die elke week op woensdag naar Bouillon 

rijdt en op vrijdag naar Hastière om meer dan 300 

arme personen te helpen en hen voedselpakketten 

te brengen. (Binnenkort ook in Vlaanderen)



HISTORIEK

10/1985 1985 (29/05)
In het Europees Parlement: afgevaardigde José 

Happart neemt het woord en klaagt een econo-

mische situatie aan waarvan miljoenen personen 

het slachtoffer zijn. “Is het niet ontoelaatbaar dat de 

kosten van de gezondheidszorg en de lasten tengevolge 

van de armoede hoger zullen oplopen dan die van 

een voedselhulp aan de betrokken maatschappij.” Hij 

vraagt bijgevolg om die overschotten die voor veel 

geld bewaard en vernietigd worden ter beschikking 

gesteld worden van diegenen die het nodig hebben. 

1985 (22/09)
Het idee van Coluche: tijdens een rechtstreekse 

radio-uitzending op Europe 1 komt Coluche in 

opstand tegen de verspilling van een consumptie-

maatschappij en klaagt hij de vernietiging van de 

landbouwoverschotten in Frankrijk en in Europa 

aan. “Als er teveel voedsel is en men dat wil vernieti-

gen om de marktprijzen te handhaven zou men dat 

kunnen ophalen en we zouden proberen om een grote 

kantine op te richten om aan iedereen die honger heeft 

eten te geven.”

Het idee kreeg vorm… In België opent het eerste 

Resto du Coeur op 21 december 1985 zijn deu-

ren.

Solvay: het idee van Coluche met betrekking tot 

Restos du Coeur slaat meteen aan bij de studenten 

van de Handelshogeschool. Zij doen het nodige 

om het beheer, de centralisatie en de coördinatie 

voor België op zich te nemen. In alle landen worden  

bedrijven die actief zijn in de voedingssector ge-

contacteerd, inclusief transportbedrijven. Hetzelfde 

geldt voor particulieren met vrije tijd of die mate-

riaal kunnen lenen. Die solidariteitsbeweging breidt 

zich uit over Brussel, Waver, luik, Mons en Charleroi.


