
‘’Deze mensen hebben geen reserve. Deze week 
shampoo voor henzelf, volgende week voor het 
kind, en de derde week de deo voor de man’’
-Sociale kruidenier tWinkeltje in Merksem

Een sociale kruidenier, wat 
is dat precies?
Sus Schrauwen: ‘’We zijn een 
winkel, zoals een kruidenier, 
waar je huishoudproducten, 
voedingswaren en verzor-
gingsproducten kan kopen, 
maar dan aan een lagere prijs. 
Onze klanten zijn mensen met 
een laag inkomen, die werden 
doorverwezen door sociale 
diensten van het OCMW, 
CAW, Kind&Gezin, de zie-
kenfondsen, enz. Een alleen-
staande mag hier per week 
15 euro uitgeven, een groot 
gezin maximum 35 euro.’’

Dat is bitter weinig, daar 
vul je geen winkelkar mee.
‘’Neen, maar de prijzen zijn 
erg laag. Voor 15 euro kan 
je al behoorlijk wat kopen. 
Al moet ik zeggen dat deze 
mensen geen reserve hebben. 
Ze kunnen bijvoorbeeld in 
supermarkten niet ingaan op 
aanbiedingen zoals 3 meene-
men, 2 betalen. Het is voor 
hen kiezen. Bijvoorbeeld 
deze week de shampoo voor 
henzelf, volgende week de 
shampoo voor het kind, de 
derde week de deodorant voor 
de echtgenoot. Dat kiezen is 
ook niet slecht voor hen. Ze 
leren daarmee in de prak-
tijk hoe ze met een beperkt 
budget kunnen omgaan.’’

Hoe geraken jullie aan die 
goedkope producten?
‘’Sommige waren kopen we in 
de Colruyt, omdat we ze niet 
anders kunnen bemachtigen. 
WC-papier bijvoorbeeld. We 
hebben anderzijds ook een 
samenwerking met de Car-
refour in Schoten, die ons 
een aantal producten gratis 
geven. Het gaat om goederen 
die twee tot drie dagen voor 
vervaldatum zitten. Het o.m. 
om groenten, vlees en vis. En 
dan hebben we nog de orga-
nisatie Goods to Give, waar 
waarbij we goederen bestel-
len. Ze rekenen ons enkel 
een kleine kost aan. Het 
gaat vooral om huishoud- 
en verzorgingsproducten.’’

Hoeveel klanten hebben 
jullie?
‘’Wij helpen per week zo’n 
50 tot 60 gezinnen. In de 9 
jaar dat we bestaan hebben 
toch al meer dan 900 gezin-
nen verder geholpen. Elke 
klant kan hier maximum 6 
maanden terecht. De termijn 
kan verlengd worden, maar 
dat is dan weer een bevoegd-
heid van de sociale diensten.’’ 

Wie runt de sociale krui-
denier tWinkeltje?
‘’Allemaal vrijwilligers. We 
hebben een dertigtal mede-
werkers. Om fier op te zijn 
die fijne ploeg. Let op, er zijn 
hier heel wat taken te verrich-
ten. Inkopen van goederen, 
ophalen van goederen, rekken 
vullen, stockbeheer, de kassa, 
de klantenkaarten opvolgen, 
de mensen goed ontvangen. 
Met een goede beurtrol lukt 
dat wel. Maar nieuwe vrijwil-
ligers zijn steeds welkom!’’

Wat is voor jou de grote 
meerwaarde van een 
sociale kruidenier?
‘’Eén, we zorgen dat mensen 
die het moeilijk hebben ook 
kunnen kopen. Het is ook 
belangrijk dat ze zelf kunnen 
kiezen wat ze willen, we 
zijn geen voedselbedeling. 
Twee, we zijn kleinschalig. 
Minstens zo belangrijk als 
onze winkel is de ontmoe-
tingsruimte in onze winkel. 
Klanten kunnen hier gratis 
een koffie, thee, frisdrank 
krijgen in een gezellige living 
en vinden het dan belangrijk 
om met andere mensen te 
kunnen praten. Dat zorgt voor 
nieuwe netwerken, en onder 
mekaar wisselen ze ook wel 
praktische vragen en tips uit.’’

Waarom doe jij het 
tWinkeltje?
‘’Ik zal iets verrassend zeggen. 
Ik vind dat de sociale krui-
denier niet hoeft te bestaan. 
Ik doe dit uit protest. Eigen-
lijk zouden de mensen een 
voldoende inkomen moeten 
hebben om in supermark-
ten en kruideniers van het 
reguliere circuit te winke-
len. Dit mogen we niet zien 
als een liefdadigheid die 
moet ingebed worden in het 
normale leven. Maar het is 
nu eenmaal zo. Toen ik tien 
jaar geleden met pensioen 
ging, had ik de vaste overtui-
ging dat ik nog iets zou doen. 
Ik had in mijn buurt ook al 
heel veel armoede gezien. 
Ik zag dat aan mensen die 
geen geld hadden om zich te 
kleden, ik zag dat aan slechte 
woningen. Ik was daar kwaad 
over. Ik zei tegen mezelf: 
‘Er wordt over die armoede 
al zoveel gepraat, er zijn al 
zoveel studies gemaakt, het 
is tijd om iets te doen.’ En 
zo ontstond tWinkeltje.’’

Waarom schrijven we 
tWinkeltje en niet 
’t Winkeltje?
‘’Omdat we willen verwij-
zen naar twinkelen. Een 
twinkel in de ogen, een 
schittering. Ook mensen die 
het moeilijk hebben twin-
kelen en zijn schitterend.’’

Wat is jouw schitterend-
ste moment tot dusver?
‘’Als mensen komen vragen 
hoe ze ons kunnen helpen, 
en daarmee eigenlijk hun 
waardering uitspreken. Ik 
ben ook blij met de steun 
van het district Merksem, 
dat ons duidelijk waar-
deert en helpt bij acties.’’

Hoe zie je de toekomst 
van de sociale kruidenier-
winkels?
‘’We hebben nu winkels in 
Merksem, op het Kiel, in de 
Rolwagenstraat bij de Pro-
vinciestraat, en een sociale 
buurtwinkel in Ekeren. De 
vzw Sociaal Winkelpunt on-
dersteunt met zijn expertise 
ook de Sociale Kruideniers 
in Brasschaat, Kalmthout, 
Zoersel en Wuustwezel. 
Voor klanten is het belang-
rijk dat een sociale krui-
denier zich in de buurt 
bevindt, zodat ze geen 
kosten moeten maken om te 
komen. Ik zie nog mogelijk-
heden tot uitbreiding. We 
zouden bijvoorbeeld een 
aantal plekken met voedsel-
bedeling in de stad kunnen 
ondersteunen. Mensen in 
armoede komen graag naar 
onze winkels, omdat ze hun 
producten willen kiezen en 
er voor willen betalen. Het 
is niet omdat je het moei-
lijk hebt, dat je alles gratis 
wil krijgen. Die kruide-
niers zijn bovendien een 
warme ontmoetingsplaats.’’

Kan de overheid daarin 
een rol spelen, bijvoor-
beeld de stad?
‘’De stad zou ons kunnen 
helpen. Bijvoorbeeld door 
mee in te staan voor de 
kosten en de inrichting van 
de panden. Ze zou de vzw 
kunnen waarderen voor 
de expertise die ze aanbied 
voor de ondersteuning van 
de lokale vrijwilligers. Dat 
is nodig, want als vrijwilli-
ger armoede zien, voelen, 
horen hakt op je in. De 
stad kan voor begeleiding 
zorgen. En tot slot zou ze 
ook een rol kunnen spelen 
in het ophalen, stockeren 
en herverdelen van al onze 
goederen. Er gaat nog te 
veel voedsel verloren. Dat 
ophalen en verdelen naar 
de sociale kruideniers,  
zou een tewerkstellings-
project kunnen worden.’’

www.sociaalwinkelpunt.be

Uit het tWinkeltje ontstond 5 jaar geleden Blinken, een initiatief dat de klanten van de sociale krui-
denier begeleidt in vrijetijdsbesteding en hen ook heel wat activiteiten aanbiedt. Blinken vierde dat 
met een geanimeerde benefiet.

NAHIMA GEEFT EEN 10
Deze week geef ik een 10 aan tWinkeltje in Merksem

NIEUW! 
Ik ben een politica die 
altijd onder de mensen 
wil zijn. Regelmatig 
ontmoet ik boeiende 
organisaties en hartver-
warmende vrijwilligers. 
Ik geef ze een dikke 10 
en zet ze graag meer 
in het zonnetje. Voor 
de 10 van deze week 
koos ik voor de sociale 
kruidenier tWinkeltje 
in Merksem, met 
Sus Schrauwen als 
vrijwilliger- direc-
teur-draaischijf-motor.


