"Oënger″
...& andere vrolijke onderwerpen aangaande armlastigheid
~ Ver-HAHA-halen uit De Onderbuik van La Flandre Profonde~

″Beir Populair gaat naar de voedselbank″
...ofte... ″Between FACTS & FICTION !!″
Geloof het of niet... Deze anders vrolijke jongen die er meestal overal & meestal nog ergens de
humor van inziet, die is het deze maal niet, alles behalve zelfs... Ik ben op dit moment dus helemaal
NIET vrolijk & ik zie er ook NERGENS de humor van in ! Deze olijkerd is gewoon pissed-off, om
niet te zeggen meer dan behoorlijk boos... zelfs enigszins ziedend na het zien & horen van zo-vééél
onzin...zovéél pure volksverlakkerij !!
Een duiding...
Op woensdag 7 mei had het programma VOLT van tv één, het ″hot″ item ″DE VOEDSELBANK″ in
haar programma-planning opgenomen. Ik ben dit overigens pas de ochtend van bewuste woensdag
na een tip te weten gekomen, aangezien ik verstoken ben van enige TV-aansluiting & ik dus ook
geen enkel programma-aanbod van welke zender dan ook opvolg.
″Mooi-mooi″ ...kunt u nu zeggen... ″er is toch aandacht voor !?...″
Er is inderdaad aandacht voor... maar dewelke & vooral op welke manier ?!... Onze
programmamakers hadden zo niemand minder dan De Heer Bert Anciaux ~Beir Populair~
gevonden om als ″vrijwilliger″ deel te nemen aan het voedselbank-experiment van VOLT. Beir
Populair mocht aldus in de plaatselijke voedselbank van Vilvoorde een ″overlevingspakketje″
afhalen, waar hij & zijn gezin dan 7 dagen dienden op te te overleven... Nadien zou hij in de studio
ons daar verslag komen over uitbrengen...
Zo effe terzijde... alsof men dan bij een uitzending over het verblijf van een familie illegalen in
″Repatriëringscentrum 127bis″ in Steenokkerzeel ook aan ″Beir Populair″ eventjes zal vragen om
met zijn gezin daar ook enkele dagen te gaan verblijven, om daar vervolgens verslag van te doen...
Alsof Bert na een nachtje of 2 buiten slapen in een kartonnen ons iets zou kunnen bijbrengen over
wat het betekent om dakloos te zijn ...aub, met wat zijn we bezig ?!...
Om te beginnen vind ik deze aanpak er al ferm over !! Eerlijk gezegd zelfs vrij grof & dus uiterst
ongepast... Om niet te zeggen vrij beledigend tegenover al diegenen die wel van de voedselbank
leven, alsof dit randdebielen zijn die daar niks zinnigs over kunnen vertellen. Er zijn op dit moment
zo'n 110.000 ″Chinese ~onvrijwillige~ vrijwilligers″ die weinig of géén andere keuze hebben dan
het met een voedselpakket van de voedselbank te rooien... me dunkt dat dit er meer dan genoeg zijn,
om er ″ééntje″ van te volgen ?!... Daar waar men anders gretig gebruik maakt van het ″verborgencamera″-principe om eventjes de andere kant te laten zien van wat men niet te zien krijgt met een
zichtbare camera, daar wandelt hier mevrouw Anciaux ~gevolgd door een camera-ploeg~ eventjes
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gemoedelijk de plaatselijke voedselbank ~de sociale kruidenier~ van Vilvoorde binnen, om aldaar
voor 5€ een ″sinterklaas″-doos ~een ″overlevingspakket″~ voor 7 dagen te komen ophalen... Wat
hebt u als programma-makers gedaan ? Eventjes de voedselbank van Vilvoorde gebeld met de
vraag of ze een voedselpakket konden klaar zetten voor ″Het Anciaux-Experiment″ ?? ...Terwijl
komen we ~als kers op de taart~ tijdens de reportage nog eens te weten dat de familie Anciaux
anders zo'n 300€ per week aan eten uitgeeft... Ik denk dat de modale Belg met een even groot gezin
daar alleen maar kan van dromen... Ik vrees zelfs dat er een pak gezinnen zijn met evenveel
gezinsleden die het met 300€ per maand voor eten moeten rooien !! Nu moet u weten dat een
Belgische Minister zo ″à peu près″ een klein slordig bruto-jaarsalaris heeft van zo'n 178.000 € &
een royale klets zonder de extra's... Ik vraag me dus zowat af wat iemand die dàt soort inkomen
heeft nu eventjes zinnigs kan komen vertellen over ocharme 7 dagen leven van
″overlevingspakketten″ & over ″de voedselbank″... ?? ...Dat het ″wennen″ is ?!... Yeah right !! ...&
dan heeft u nog geeneens 3 kwartier in een rij moeten staan wachten !!
Het zo gezegde debat dat er op volgde, was dus navenant ″van den hond z'n kloten″... Ik heb dus
wel iets anders voor ogen van ″pittig″ debat dan wat er nu te zien & te horen was... ″Ons″ Bertje
die er van uitging ~of tenminste toch hoopte~ dat er genoeg variatie aanwezig was in het
voedselpakket ?! ...quoi ?? ...& dat er mensen naar de voedselbank trokken omdat ze wilden sparen
voor een nieuwe & vooral een dure schone boekentas voor de kleine ?! ...euh quoi ?? ...alsof
voedselbankklanten al überhaupt iets zouden kunnen sparen !! Meneer Demesmaecker, voormalig
Afgevaardigde Beheerder van de Hoofdvoedselbank van België die eens het volk kwam oproepen
om voor z'n arme mede-kloot ″te geven″... In het bijzonder bij de nieuwe actie van Delhaize...
welliswaar is die pas voor in het najaar van 2008, maar dat terzijde... Verder zei ie nog dat de actie
volledig veranderd was...nu ging het erom : ″Geef zo'n arme bijvoorbeeld een ontbijt van 1,5€, een
middagmaal van 3€ of eten voor een ganse dag, zijnde 6€″ ...Ik vrees dat Meneer Demesmaecker,
ook al was ie voormalig Afgevaardigde Beheerder van de voedselbank een beetje wereldvreemd is
binnen zijn branche... Als ik zo eens rondvraag binnen de groep van voedselbankgebruikers blijkt
dat het grootste deel GEEN 3 keer eet op een dag... & meer nog dat ze van 6€ géén 3 keer kunnen
eten... ze zijn al blij als ze dat al één maal per dag deftig kunnen doen !! Trouwens, alsof onze
medeburgers moeten opdraaien voor wat vetbetaalde regeringen gedurende al die jaren hebben
verkloot ! Sedert 1994 zijn het aantal voedselbankklanten zowat verdubbeld !! ...er zaten 59.461
mensen in 1994 op de voedselbank, nu 110.000 ...op papier !! ″ja... maar dat er nu na al die jaren
110.000 zijn, kwam wegens de bekendheid van de voedselbank tegenwoordig″ zei Meneer
Demesmaecker heel snel... Sta mij toe dat ik zeg dat mijn wenkbrauwen van verbijstering op m'n
rug hangen te bengelen als ik dat soort onzin hoor. Ik blijf erbij, zoals reeds gesteld in mijn vorige
schrijfsels... Dan hebben we 't vandaag nog niet eens over diegenen die hun weg naar die
voedselbank nog NIET hebben gevonden, want eerlijk gezegd... ik heb hiervoor nog nergens een
bewegwijzering zien staan & er is nog altijd zoiets als de drempel om over heen te stappen !!
Nu is er nog zoiets dat me vrij hoog zit... de voor mij de toch wel zéér misplaatste opmerking van
″Onzen Beir Populair″... ″we gaan nooit honger & armoede kunnen uitbannen in deze
maatschappij″ ...quoi ?!... Zoals we nu bezig zijn misschien dan niet in de 3de wereld, maar mag ik
u er op wijzen mijnen besten Bert, dat België tot één van de welvarendste landen van Europa wordt
gerekend ...& als we dat hier nog niet kunnen... met wat zijn we dan maatschappelijk eigenlijk bezig
?!... Een ″welvaartstaat″ ?!... & voor wie ?? ...Trouwens, als er een vierde wereld onder jullie neus
is ontstaan & als die dagdagelijks aangroeit met getalen & aantallen die u niet voor mogelijk acht,
dan is dat mede & in hoofdzaak te danken aan de beslissingen gemaakt & genomen door onze
″eerbiedwaardige verkozenen″, onze beleidsmakers & onze politici !! ...& ook u als Minister van
Cultuur bent daar voor een stukje mede verantwoordelijk voor !! ...Wanneer krijg ik als Belgisch

- KITOKOJUNGLE © - website : http://kitokojungle.tk - @-mail : kitokojungle@gmail.com - pagina 2 -

kunstenaar zo bijvoorbeeld nu eens EIN-DE-LIJK zoiets als een deftig statuut ?? ...dan moet ik
misschien zo geen onzin meer lezen zoals u op uw blog van maandag 5 mei laatstleden stelt... Besef
misschien eens Mijnheer de Minister Van Cultuur, dat het gros van uw kunstenaars ~″we laten
duizend bloemen bloeien. Artistiek talent moet alle kansen krijgen″ dixit uw woorden~ ...die
verhongeren & leven in zwarte armoede !!... In plaats van aan dit soort volksverlakkerij mee te
doen, zou ik het als Belgisch Kunstenaar weten te waarderen mocht u zich bezig houden, met zaken
waarvoor u bent aangesteld... zijnde als Minister Van Cultuur, er tenminste voor zorgen dat uw
kunstenaars op zijn minst wat deftig kunnen leven & vooral wat deftig kunnen werken, zonder dat
die vermorzeld worden onder één of andere A(rt)(d)ministratieve Moloch !
Ik ben dus zo ook één van die 1 op 5 Belgen die op dit ogenblik in België onder of rond de
armoedegrens hangen & waarom dacht u ?!... Omdat het ″zo gezegde aanvaardbare″
levensminimum onaanvaardbaar laag zit, omdat de minimumuitkeringen onaanvaardbaar laag
liggen, omdat pensioenen voor werkvolk zo onaanvaardbaar schandalig laag zijn... & verder omdat
de lonen de afgelopen jaren daalden met 20 à 30%, mede dank zij de maatregelen van de vorige
regering.... Mensen werden eerst ~collectief~ ontslagen om daarna met een loonsvermindering van
dat percentage terug aangeworven te worden. ...jongeren die nù beginnen te werken die doen dat
aan 25 à 30% minder dan 5 jaar geleden !! ...& dat allemaal voor het holle credo : ″want pas als er
ingeleverd wordt, zal het beter gaan !!″...
... & gaat het beter ?!... Het gaat vooral beter voor zij die het reeds goed tot zéér goed hebben... die
vangen zelfs beschamend nog véél méér !! ...& de rest, diegene die ingeleverd heeft, die crepeert in
stilte in zijn miserie !! ...& het overgrote deel daarvan, is niet zo mondig & onbeschaamd als
ondergetekende om zijn mening dienaangaande te ventileren, te spuien & uit te kotsen... dat
overgrote deel zwijgt gelaten & meestal dan nog uit valse schaamte...
Meneer Anciaux, het is beschamend dat er in een welvarend land als België dit soort toestanden
bestaan - PUNT !! Dit is het hoogste cultureel peil ~om in uw branche te blijven~ dat we anno 2008
in België hebben bereikt - PUNT !!
...& om het effe zéér klaar & duidelijk, zwart op wit te duiden... ik & de zoveel anderen van mijn
plaatselijke voedselbank hebben deze week als zogezegd groot ″overlevingspakket″ voor één week
mogen ontvangen :
2 blikken roomrijst van elks 425 g - EG-Hulp - VERKOOP VERBODEN - VO.3149/92
1 potje diepvriessaus met een totaal onbestemde smaak...
2 doosjes "Makreelfilets in Tomatenstaus" - net. 125g uitgelekt 80g
1 blikje fruitcocktail op siroop - netto 225g - uitgelekt 125g
1 pak suikerklontjes 1 kg - EG-Hulp - VERKOOP VERBODEN - VO.3149/92
2 pakjes kaas Gouda - 250gr
1 pakje koffie van 250gr
...& That's it !! No fiction, but facts !! Dat is me dunkt wat totaal anders, dan die grote ″sinterklaas
″-doos die u als ″Onzen″ Bert voor 5 euro in ontvangst mocht nemen ! Ik heb van mijn pakket NOG
NOOIT één week kunnen eten & ik zal het van dit pakket ook NOOIT kunnen !! U zei honger is de
beste saus ? ...ik vrees dat u in de verste niet weet wat echte honger betekent...
...& eventjes ter verduidelijking :
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De twee blikjes roomrijst... & laat ik u alvast zeggen dat de roomrijst & de spaghetti mij onderhand
de strot uitkomen, na 8 maand quasi wekelijks... het lijkt me wel genoeg (!!) ...nochtans, die
behoren tot het VERPLICHT te kiezen assortiment... de rest is vrijelijk te kiezen... & Al is er keuze,
die keuze is zéér karig & zéér beperkt !! Zo heb ik, noch de anderen bijvoorbeeld nog nooit verse
groenten gekregen, gewoon omdat die onbetaalbaar zijn ! Buiten de roomrijst & de suikerklontjes...
is al de rest van de producten afkomstig van het Aldi & Lidle assortiment... Voor alle duidelijkheid,
dit laatste is NIET gekregen !!! Maar wel degelijk aangekocht met harde €uro's door de organisatie
zelf !! Ze wachten daar ondertussen al twee of drie weken op een lading melk die maar niet binnen
komt...
Ik had dus liever aan die mooie blinkende tafel voor dat zo gezegde debat mensen zien zitten die
dagdagelijks ~tot aan hun knieen in de modder~ in het ″werk″-veld staan te ploeteren & te
dabben ! ...& Dat had kunnen gaan van een ″voedselbank″-klant tot een verantwoordelijke van een
plaatselijke voedselbedeling ! ... & liefst dus eentje van een ~godvergeten~ gat ~lees :
stadsgedeelte~ ergens in Vlaanderen dat niet zo bekend &/of belangrijk is dan die van het Brusselse
gewest... Misschien ook iemand die eens kwam zeggen dat er dagelijks bij allerlei bedrijven &
grote winkelketens als Delhaize, Carrefour & Consoorten toch nog TON-NEN voedsel worden weg
gekapt, gewoonweg op de container gesmeten... & dat, omdat dit boekhoudkundig &
organisatorisch béter uitkomt, dan het aan één of andere voedselbank te schenken... Dat is wat
anders dan die één-week-actie van Delhaize !! Er zijn dacht ik genoeg mensen die er een behoorlijk
pak méér & vooral een behoorlijk pak zinniger zaken kunnen over vertellen dan u als onze Minister
van Cultuur... Misschien waren we dan tot een ander ″pittig gesprek″ gekomen, dan wat er nu aan
oppervlakkigheden is uitgekraamd !
Maar wees gerust, na het zien van VOLT kunnen onze medeburgers weer eens gerust op hun twee
oren slapen & vooral denken dat voedselbankklanten al bij al toch nog niet zo slecht af zijn !
Volksverlakkerij van de bovenste plank was het !! ...een beschamend spektakel !
Laat ik u bij deze in al mijn pissig zijn een belofte doen... Ik zal u wekelijks verblijden met u
melding te maken van wat ik krijg of heb mogen kiezen op mijn plaatselijk filiaal... misschien dat u
& anderen het verschil dan leren zien tussen facts & fiction...
...
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://kitoko.jungle.magazine.googlepages.com/BeirPopulair-0.pdf
= Deze tekst ~van het desbetreffende blogbericht~ in een down te loaden PDF-formaat.
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