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Beste gewestwegen 
liggen in Limburg
HASSELT - De meeste Vlaam-
se gewestwegen die in goede 
staat zijn, bevinden zich in 
Limburg. Dat blijkt uit 
rapporten van het Agent-
schap Wegen en Verkeer 
(AWV), dat ze in 2015 en 2016
in kaart bracht.

Nochtans gaat de toestand van 
de gewestwegen in heel 
Vlaanderen de voorbije jaren 
erop achteruit. Om de onder-
houdsachterstand in Limburg 
weg te werken, is er volgens 
het AWV 74,2 miljoen euro 
nodig. In onze provincie haalt 
61 procent van de wegen een 
score normaal of uitstekend, 
18,5 procent behoorlijk en 20,5 
procent onvoldoende of matig. 
Oost- en West-Vlaanderen 
behalen de slechtste scores. 
Respectievelijk 41 en 40 
procent verkeren er in een 
matige of onvoldoende staat. 
Een echte verklaring voor de 
betere Limburgse cijfers heeft 
AVW-woordvoerster Veva 
Daniëls niet. “Wel is het zo dat 
andere provincies de voorbije 
jaren meer gewestwegen 
overgenomen hebben. Daar-
naast is er ook minder verkeer 
in Limburg. Maar om dat nu als 
de twee absolute factoren aan 
te duiden, gaat misschien wat 
ver. De globale toestand van de 
autosnelwegen in heel Vlaande-
ren gaat er wel op vooruit, 
volgens het AWV. (GeHo)
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Wasmachine van Miele 
gaat echt langer mee
BRUSSEL - Hoelang duurde 
het tot  uw vorige huishoud-
toestel stuk ging en herstel-
len niet meer mogelijk was? 
Die vraag stelden Test-Aan-
koop en consumentenorgani-
saties uit drie andere landen 
aan 35.000 huishoudens. Wat 
blijkt? Een gemiddelde 
wasmachine van Miele gaat 
bijna zeventien jaar mee.

In de top vijf staan nog AEG 
(12,8 jaar), Siemens (12,7 jaar), 
Zanussi (11,7 jaar) en Bosch 
(11,3 jaar). Helemaal onderaan 
staan LG (7,7 jaar), Samsung 
(7,6 jaar) en het slechtst 
scorende merk Haier met maar 
5,5 jaar. Een verschil van ruim 
elf jaar met koploper Miele dus.
Hetzelfde geldt voor toestellen 
zoals vaatwassers, droogkasten 
en koelkasten. Apparaten van 
het Duitse Miele gaan ongeveer 
twee keer langer mee dan 
exemplaren van het Turkse 
merk Beko. Of de consument 
beter af is met een duur 
toestel, is wel nog de vraag. 
Een wasmachine van Miele 
gaat dan wel drie keer langer 
mee, maar zelfs de goedkoop-
ste exemplaren kosten ook 
bijna drie keer zoveel als een 
toestel van Haier. (dds)

buteurs, de overige 40 procent
waren voedseloverschotten 
van de Europese Unie”, zegt 
Van Diest. “Vandaag zijn we 
nog altijd verantwoordelijk 
voor ongeveer de helft van
onze producten. Ter vergelij-
king: bij de voedselbank van 
Henegouwen in Charleroi za-
melen ze zelf maar vijf procent
van de voedingsmiddelen in.” 
Toch zijn Voedselbanken geen
concurrenten van elkaar en
helpen ze elkaar ook voort.
“Omdat de Voedselbank van
Antwerpen bijvoorbeeld heel 
veel charcuterie aangeleverd 
krijgt en wij in Limburg heel 
veel zuivelproducten inzame-
len, wisselen we die producten
onderling uit”, zegt Van Diest.
“Op die manier kunnen we 
veel diversere voedingspakket-
ten samenstellen.”

Hoge kosten
Om hun werking te financie-
ren, kunnen de Voedselbanken
in ons land - negen in totaal - 
rekenen op sponsoring van de 
Belgische Federatie van Voed-
selbanken. “Pas nog hebben we
geïnvesteerd in twee nieuwe, 
grote koelcellen”, zegt Roger 
Van Diest. “Die zijn voor 90 
procent betaald door de Fede-
ratie, de overige tien procent 
hebben we zelf gezocht.” Toch
staat de financiering van de 
Voedselbanken vandaag 
zwaar onder druk. “Onze kos-
ten, zoals de huur van ons ma-
gazijn, de energiekosten, onze 
bestelwagens, verzekeringen en
kantoorbenodigdheden, lopen
hoog op”, zegt Luc Goossens, 
afgevaardigd bestuurder van 
de Limburgse Voedselbank. 
“Tot hiertoe konden we dat 
met de hulp van de Federatie en
onze sponsors financieren, 
maar vandaag lukt dat niet 
meer. In de toekomst zullen we
aan onze verenigingen dan ook
een kleine bijdrage van 1 euro 
per hulpbehoevende per jaar 
moeten vragen.” De Voedsel-
bank levert in Limburg voe-
dingspakketten aan in totaal 
55 liefdadigheidsinstellingen, 
voornamelijk Sint-Vincentius-
verenigingen.

“We bereiken nog altijd 
  maar 1 op de 10 armen”
Roger Van Diest (80) richtte 25 jaar geleden Limburgse Voedselbank op

HASSELT - Exact 25 jaar geleden stond Hasselaar Roger Van Diest 
(80) mee aan de wieg van de Limburgse Voedselbank. Als 
voorzitter zag hij de Voedselbank groeien en steeds meer honge-
rige monden voeden. “Bij de oprichting in 1993 zamelde we 50 
ton voedsel in voor 1.600 hulpbehoevenden, maar vorig jaar was 
dat al 1.237 ton voeding voor 11.254 mensen”, zegt Roger Van 
Diest, die zich al 25 jaar belangeloos inzet voor de armsten van 
onze provincie. Met het zilveren jubileum van de Voedselbank en 
zelf 80 jaar op de teller zet hij nu een stap opzij. “Maar als ze me 
nodig heb, mogen ze mij altijd bellen”, grinnikt hij.
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Roger Van Diest zet op zijn 
80ste een stap opzij als 
voorzitter van de Limburgse 
Voedselbank.   Foto LUC DAELEMANS 
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In het 1.000 m² grote magazijn
van de Limburgse Voedsel-
bank in Kuringen (Hasselt)
staan in torenhoge rekken 
tientallen paletten met voe-
ding opgestapeld. Blikken 
doperwten, grote dozen ont-
bijtgranen en glazen potten 
met bruine bonen wachten er 
op hongerige Limburgse mon-
den. “En dat zijn er steeds 
meer”, zegt Roger Van Diest, 
exact 25 jaar geleden één van 
de stichters van Voedselbank

Limburg vzw. “Toen we in
1993 van start gingen, hiel-
pen we nog 1.600 Limbur-
gers aan een gratis voed-
selpakket. Maar 25 jaar la-
ter rekenen al 11.254

Limburgers op onze hulp.
Dat komt omdat de Voedsel-
bank aan bekendheid heeft ge-
wonnen, maar vooral ook om-
dat de armoede jaar na jaar
blijft stijgen.” Uit studies
blijkt dat vandaag zo’n
130.000 Limburgers onder
de armoedegrens leven.
“Dat wil dus zeggen dat we
met de Voedselbank niet
eens 1 op de 10 minderbe-
deelden in Limburg berei-
ken. Ook in de toekomst zal

er dus nog veel werk zijn voor
de Voedselbank.” 

Zuivelproducten
Het idee van de Voedselbank 
ontstond in de jaren zestig in 
de Verenigde Staten en waaide
midden jaren tachtig over naar
ons land. “In het begin trokken
we nog met flyers naar Delhai-
ze-winkels en vroegen we klan-
ten om een deel van hun waren
aan ons te schenken”, gaat Ro-
ger terug in de tijd. “Maar na-
dien is die aanpak veranderd
en gingen we zelf bij voedings-
bedrijven aankloppen voor 
gratis producten.” 
Enkele van die gulle schenkers
in Limburg zijn Nikita in
Herk-de-Stad (salades), Gree-
nyard (het vroegere Noliko) in
Maaseik (groenten) of Limel-
co in Zonhoven (zuivel). “Op 
ons hoogtepunt zamelden we 
zestig procent van al onze pro-
ducten zelf in bij Limburgse 
voedingsbedrijven en -distri-


