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HOE SCOORT UW GEMEENTE?

03/12/2009

Bakboord serveert 110
maaltijden per dag
CAS VZW OPENT VIERDE SOCIAAL
RESTAURANT OP LINKEROEVER
Reeds 0 reacties | reageer zelf
ANTWERPEN - Na De 7 Schaken, De Pollepel
en De Foyer opende gisteren op Linkeroever
een vierde sociaal restaurant de deuren:
'Bakboord'. Liefst 110 mensen kunnen er
dagelijks terecht voor een goedkope, warme
en gezonde maaltijd in de parochiezaal van
Sint-Lucas. Christine De Herdt
Buurtbewoners kunnen hun geluk niet op. Ze
zijn tevreden dat er een sociaal restaurant is
gekomen op Linkeroever waar ze tegen
democratische prijzen kunnen smullen van
een heerlijk menu. En vooral, waar ze
leeftijdsgenoten kunnen ontmoeten.
Drijvende kracht achter het initiatief is CAS
(Culinair Antwerpen Sociale Economie). De
vzw, die beheerd wordt door het Antwerpse
OCMW, staat in voor sociale tewerkstelling in
de horeca. Intussen werken er 90 mensen
met weinig kansen op de arbeidsmarkt. Bijna
een verdubbeling tegenover vorig jaar. Ze
koken onder meer voor het
personeelsrestaurant van het OCMW, de
stadsdiensten in den Bell en de Kubus van de
Permekebibliotheek. Daarnaast werken ze
ook nog in de vier sociale restaurants.
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Voor OCMW-voorzitster Monica De Coninck (SP.A) is de locatie van Bakboord een logische keuze.
'Linkeroever heeft veel sociale woningbouw, maar nog te weinig sociale voorzieningen. Daar willen
we iets aan doen door in de komende jaren onder meer een nieuw rusthuis, dienstencentrum en
extra serviceflats te bouwen in het kader van het IGLO (Intergenerationeel project Linkeroever)project. Maar we willen ook in mensen investeren. Liefst een derde van de bewoners hier is ouder
dan zestig jaar. We merken dat ze vereenzamen en zichzelf verwaarlozen. Het is belangrijk dat ze
gezond eten en dat ze hier aan een netwerk kunnen bouwen.'
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'Sober maar gezellig'
Dat er behoefte is aan sociale restaurants blijkt uit de cijfers. In 2004 serveerden De 7 Schaken en
De Pollepel samen 28.109 maaltijden, in 2008 waren dat er 52.254. In Foyer De Stroming, werden
er in 2008 10.193 sociale maaltijden aangeboden. Gewone bezoekers tellen voor soep met
hoofdgerecht 7,5 euro neer, zestigplussers 5 euro en kansarmen met een OCMW-pas 2,7 euro.
Guido De Cock (74) en Christiane Merckx (70) vinden de nieuwe plek alvast geslaagd. 'Het is hier
sober, maar gezellig. Ik denk dat we hier dikwijls zullen komen. De buurt heeft dit nodig, want er
is een tekort aan zulke eetgelegenheden.'
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