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“Het Perron is een solidaire winkel die de diversiteit van de inwoners in de stad Leuven
weerspiegelt. De klanten wandelen er tussen de rekken en leggen wat ze nodig hebben in
hun mandje, gaan naar de kassa en rekenen af. Bij het betalen wordt hun klantenkaart
gescand. Iedereen heeft dezelfde klantenkaart. Enkel de kassabediende weet of de klant
de verlaagde prijs betaalt”  (Kirsten, stafmedewerker SAAMO Vlaams-Brabant) 

uit 'In solidaire winkel Het Perron winkelt iedereen aan een rechtvaardige prijs
(Sociaal.net, Geert Schuermans 13/12/21)



Voor heel wat mensen maakt de verlaagde prijs in onze
winkel een wereld van verschil. Vorige week kwam een
vrouw ons bedanken. Ze was al jaren afhankelijk van de
voedselbedeling en kon het zich eindelijk eens
permitteren om, net zoals andere mensen, te winkelen. Ze
had tranen in de ogen toen ze me dat vertelde” 

Winkelmedewerker 
 

uit 'In solidaire winkel Het Perron winkelt iedereen aan een
rechtvaardige prijs  (Sociaal.net, Geert Schuermans 13/12/21)

Solikoop is de commerciële naam voor de coöperatie ‘Sociale kruidenier Vlaams-Brabant’, in
2015 opgericht door SAAMO Vlaams-Brabant, buurtwerk ‘t Lampeke, CAW Oost-Brabant,
RuimteVaart en provincie Vlaams-Brabant. De coöperatie heeft tot doel lokale initiatieven die
bijdragen tot een gezonde en rechtvaardige voeding en basisproducten voor mensen in
kansarmoede te ondersteunen, alsook een laagdrempelig en gevarieerd aanbod van ontmoeten,
leren, verwijzen en belangenbehartiging van een kansarme doelgroep te realiseren. In
bijkomende orde willen we van onze solidaire buurtwinkels een broedplaats maken voor een
sterkere sociale bescherming. 
 
In 2021 werd de noodzaak aan rechtvaardige prijzen voor gezonde voeding, nogmaals pijnlijk
duidelijk. Consumptieprijzen blijven stijgen. De toegang tot betaalbare voeding voor
kansengroepen staat sterk onder druk. Het hoeft dan ook niet te verbazen dat in dit tweede
Covid-jaar, records sneuvelden qua bezoekersaantallen bij voedselbanken. Solikoop streeft
samen met haar partners naar rechtvaardige prijzen voor mensen in armoede. Je leest hierna
meer over de realisaties in 2021. 

Veel leesplezier! 

Wat is Solikoop?

Volg ons

sociale kruidenier 
Vlaams-Brabant

Contact

Laëtitia Dillien
M   +32 (0)490 56 62 22
E   laetitia.dillien@saamo.be.

www.solikoop.be



Solikoop 2021
Solikoop verkoopt verse groenten en fruit en basisproducten via solidaire buurtwinkels volgens
een tweeprijzensysteem: een lage prijs voor mensen met beperkt budget, een marktconforme
prijs voor andere klanten. Iedereen kan dus komen winkelen; wie solidair koopt, draagt bij aan
het mogelijk maken van lage prijzen voor mensen in armoede. Bij het aanbieden van producten
aan lage prijzen aan mensen in armoede, staat keuzevrijheid en kwaliteit van voeding centraal.
Mensen kunnen ook zelf kiezen welk budget ze besteden, er is geen volumebeperking wat
producten betreft.  

 
  

Carrefour Belgium is onze hoofdleverancier van basisproducten, waaronder verse groenten en
fruit. Dankzij scherpe aankoopprijzen kan Solikoop zelf een korting van 40% op groenten en
fruit aanbieden aan mensen met beperkt budget. In 2021 voerden we de korting van 10% op
droge voeding, op naar 15% korting op. De referentieprijs is hierbij de prijs van Carrefour
Hypermarket. Dit aanbod wordt aangevuld met outlet-producten en (verwerkte)
voedseloverschotten.  

Ondanks sterke prijsstijgingen op voeding, blijven we met Solikoop verse groenten en fruit met
ruime korting aanbieden. We zien tevreden klanten die een gevarieerd aanbod in de winkel
kopen. Wat ze niet in de winkel vinden, kopen ze elders. Met een budget van 8 euro stappen
klanten met een grote gevulde boodschappenmand de winkel uit.  
De solidaire klant heeft keuze uit een aanbod van lokale, verse, biologische, eerlijke producten
en betaalt voor dezelfde producten een correcte solidaire prijs. In het aanbod zitten
bioproducten, Oxfam, aangevuld met ‘meerwaarde’producten zoals sap, soep en saus van Robin
Food (‘geredde’ voedseloverschotten).

=
 

“Ik vind het logisch om te betalen voor producten. Dit zorgt er ook voor dat
we ons kunnen integreren in de samenleving en een waarde kunnen geven
aan wat we hebben.” 

Klant Het Perron

Een rechtvaardige prijs voor mensen met beperkt budget,
een correcte solidaire prijs voor andere klanten



Campagne om de solidariteit met mensen in
armoede aan te wakkeren en solidair te winkelen 
Na een evaluatie over de beeldvorming van de winkel bij en verkoop aan de solidaire klant, 
werd een communicatie- en marketingcampagne opgezet met als doelstelling meer
kenbaarheid van de winkel bij buurtbewoners, en meer solidaire verkoop. 

In samenwerking met marketing- en communicatiebureau All Colors of Communication werd
een strategie van zowel online als offline communicatie uitgewerkt. De winkels staan hierbij
centraal.

Concreet kan je sinds eind oktober 2021 een ingrediëntenbox van een bekende Leuvenaar
bestellen (of komen winkelen) en afhalen in Het Perron. Het recept krijg je er bij afhaling bij.

De campagne wordt positief onthaald en heeft nieuwe solidaire klanten naar de winkel gelokt.
De betrokkenheid van solidaire klanten op social media is goed. Er zal blijvend worden ingezet
op social media, acties naar solidaire klanten en communicatie in de buurt. 
Ook vanuit De Savooi, de solidaire kruidenier in Bierbeek, zal campagne worden gevoerd in
functie van meer bekendheid van de winkel. 

De communicatie moet nog sterker van daaruit gebeuren. In Het Perron in
Leuven werd gekozen om te werken met recepten van bekende Leuvenaars,
die Het Perron een warm hart toedragen en er komen winkelen.

Solikoop 2021



Klanten 

1315 mensen per maand
voor het aanbod aan

verlaagde prijs

 Op niveau van de CVBA (Leuven en Bierbeek
samen) komen gemiddeld 1315 mensen per
maand voor het aanbod aan verlaagde prijs naar
de solidaire winkels. 

Dat komt neer op 16199 mensen die genieten
van het aanbod aan verlaagde prijs. Het
overgrote deel daarvan winkelt in Het Perron in
Leuven. 

 

 
Zowel het aantal sociale klanten
 als het aantal solidaire klanten

 is gestegen in 2021. 

Aantal verkochte producten 
We meten de tevredenheid van klanten met beperkt budget ook aan de hand van
de hoeveelheid producten die ze kopen. Het aantal verkochte producten  is
gestegen van 89.785 (eind 2019) naar 96.686 (eind 2020). In 2021 steeg dat
aantal naar 121.573 verkochte producten aan verlaagde prijs.

Solikoop 2021



Klanten met kortingskaart
kopen gezonde voeding: 77,1%
van onze omzet door verkoop
aan mensen met laag inkomen,
betreft groenten (30%), fruit
(28,5%) en zuivel (11,3%). 

Structurele samenwerking rond voedseloverschotten 
We meten in Leuven het aantal verkochte, zeer goedkope producten (0,10 euro). Dat aantal lag
op 22.853 in 2021. We willen echter structurele samenwerking met leveranciers van  gezonde,
kwalitatieve voedseloverschotten in functie van een uitgebreider en structureel aanbod in de
winkels. 

Daarom verkenden we vanuit Solikoop in 2021 de bestaande  samenwerking tussen  kruideniers
en sociale distributieplatformen en zullen we vanaf 2022 een partnerschap uitbouwen met de
op te starten circulaire voedselhub Vlaams-Brabant. 

Naast het betalend aanbod, is er in de solidaire winkels ook een aanbod van
voedseloverschotten en gratis producten, waarvoor een logistieke kost per winkelbeurt wordt
gevraagd. Ook producten van de Europese voedselhulp (FEAD) worden via de winkelwerking
verdeeld. 
We verdelen sinds 2021 in beide winkels ook gratis maandverband ism het Bruzelleproject. 

Groenten 

Fruit 

Fruit

Solikoop 2021

Zuivel



De omzet van de coöperatie steeg in 2021 in het algemeen met 5% en
kwam neer op 148.059,55 euro (omzet zonder BTW). De verhouding tussen
sociale en solidaire verkoop bleef dezelfde als in 2020: 76% sociale
verkoop, 24% solidaire verkoop. 
 

Er zijn verschillende solidaire professionele klanten zoals de bar en
partners in Hal5, partnerorganisaties van Solikoop, de Heilig Hartschool in
Kessel-Lo, die op vaste basis producten aankopen via Het Perron. 

Deze samenwerking met professionele klanten zal verder worden
uitgebouwd.

Sociale organisaties doen een warme

doorverwijzing naar de winkelpunten

De coöperatie werkt met een
doorverwijsbeleid waarbij OCMW’s,
CAW’s, armoedeverenigingen, sociale
organisaties en andere instanties die
met maatschappelijk kwetsbare
doelgroepen werken, een gesprek
kunnen voeren om te kijken of een
persoon in aanmerking komt voor de
verlaagde prijs. 

Criteria hierbij zijn: woon- of verblijfplaats
op het grondgebied, een beschikbaar
inkomen dat lager ligt dan het leefloon +25%
daarvan
(alleenstaand/samenwonend/gezin). 

Vanaf maart 2022 kunnen ook mensen  met
een verhoogde tegemoetkoming, via de
aanvraag van een kortingskaart van
Solikoop, aan de verlaagde prijs winkelen. 

Solikoop 2021



In 2021 liep met OCMW Leuven ook een proefproject rond noodvoeding in het weekend.
Maatschappelijk werkers van het OCMW bezorgen financieel behoeftige mensen, bonnen die
men kan inruilen voor noodvoeding. 

In 2021 zijn zo’n 230 OCMW-bonnen (€5/bon) omgeruild voor basisvoeding in Het Perron. Dit
proefproject werd positief geëvalueerd en wordt verdergezet in 2022.  

In 2021 waren er 834 doorverwijzingen voor Leuven en Bierbeek
samen, waarvan het overgrote deel in Leuven (794). 

Dit aantal doorverwijzingen komt neer op 2289 mensen, waarvan
934 kinderen, die van dit aanbod voeding en basisproducten
genieten. 

 
 

De grootste doorverwijzers zijn de
OCMW’s, naast CAW Oost-Brabant,

armoedeverenigingen, buurtcentra,
wijkgezondheidscentra, Begeleid

Wonen, enz. 

Solikoop 2021



Vrijwilligers als hart van de werking  

Het Perron, Leuven

In Het Perron houden in totaal 46 vrijwilligers de winkel
gedurende 4 dagen open. Daarnaast is er nog een poule van
vrijwilligers die af en toe komen meehelpen. Zij worden
ondersteund door een professionele medewerker van
SAAMO. 
In 2021 presteerden deze vrijwilligers samen 1810,5
openingsuren (goed voor 6892 uren vrijwilligerswerk). Het
Perron was in 2021 51 weken open en in de zomer één week
dicht. 
Tijdens vrijwilligersoverleg hebben vrijwilligers inspraak in
het reilen en zeilen in de winkel. Ondanks moeilijke
werkomstandigheden door Covid-19, bleven vrijwilligers
ervoor gaan.

1810 openingsuren

De winkel draait dankzij deze vrijwilligerswerking. Het team is zeer divers en bestaat uit mensen
met en zonder armoede-ervaring van verschillende leeftijden, vrijwilligers, studenten,… 

De doelstellingen waarmee mensen in de winkel komen meewerken, kunnen sterk verschillen. 
Sommige mensen komen om hun Nederlands te verbeteren of om laagdrempelige werkervaring
opdoen om zo hun kansen op de arbeidsmarkt op termijn te vergroten. Zo hebben we enkele
medewerkers in statuut art. 60, in samenwerking met OCMW Leuven.  
Anderen willen graag een zinvolle bijdrage leveren aan de samenleving en actief blijven, nu ze
op pensioen zijn. 

Het team wordt regelmatig aangevuld met geëngageerde studenten, die tijdens of tussen
studies door (in vakantietijd, tijdens een sabbatjaar,..) met veel verve onze ploeg komen
versterken. Dat zijn bvb. studenten sociaal werk, of studenten van LIGO, die in het kader van
het taalvloer-project, samen met hun leerkracht Nederlands komen oefenen.
 

“Ik kende Het Perron niet, maar deze winkel heeft mijn hele leven
veranderd. Eerst was ik hier vrijwilliger, maar ondertussen ben ik
hier aan de slag. Ik leer elke dag bij. Als mijn contract straks
afloopt, ga ik onmiddellijk solliciteren bij een andere supermarkt
in Leuven. Ondertussen mag ik mijn boodschappen hier doen aan
de kortingsprijs. Met mijn klein inkomen maakt dat toch een
verschil.”  

art.60-medewerker
 

Enkel dankzij al onze geëngageerde vrijwilligers is deze (winkel)werking mogelijk. 
Hartelijk dank aan elke vrijwilliger voor je oprechte inzet en enthousiasme, elke keer opnieuw! 



Klantenwerking 

Extra acties vanuit Het Perron 

In 2021 organiseerden we onze jaarlijkse speelgoedbeurs ism Kirikou en Hal 5.  
Vanaf eind oktober lanceerden we een receptencampagne met bekende Leuvenaars, die
hun recept aan ons toevertrouwden. 
Mensen kunnen sindsdien een ingrediëntenbox bestellen en afhalen in Het Perron. Een
spaghetti, een pompoen crème brûléetaart, een poké bowl,.. lekker!

Het Perron is gelegen in Hal5, een bruisende ontmoetingsplaats waar ruimte is voor nieuwe
stedelijke en solidaire initiatieven, waar zowel horeca, vrijetijd als sociale organisaties
gehuisvest zijn. 

Extra kansen om solidaire klanten te lokken, zijn de winkelopeningen tijdens de maandelijkse
Camping Flamingo, het Lentefeest en de verjaardag van Hal 5. Op dergelijke momenten
proberen we ook iets extra te doen om onze winkel in de kijker te zetten naar de passanten toe.
De aanwezige medewerkers geven dan ook uitleg over het unieke winkelconcept.   

Het Perron, Leuven

Verschillende klanten komen meermaals per week winkelen, sommige klanten komen wekelijks.
Anderen komen sporadische of soms ook éénmalig. Klanten die regelmatig komen, kennen we
goed. We proberen steeds een warm onthaal te voorzien met koffie en/of thee en ruimte voor
een babbel voor wie daar behoefte aan heeft. Op vrijdag is er versterking van het onthaal,
doorverwijzing naar hulp- en dienstverlening en rechtendetectie via 'winkelen en formulieren',
georganiseerd door CAW Oost-Brabant (zie verder).



Communicatie via Facebook en Instagram werd in 2021 opgevoerd, we maakten nieuwe flyers
en verspreidden deze in de ruime buurt rond Hal5. De buitenzijde van de winkel werd in een
nieuw kleedje gestoken.  

Het Perron, Leuven

Communicatie

De winkel werkt samen met tal van organisaties (OCMW, CAW,
Ruimtevaart, buurtwerk ’t Lampeke, WGC De Central, UPC Leuven,
CM,…) om klanten naar onze winkel door te verwijzen of toe te
leiden. Het Perron maakt deel uit van het netwerk van Huis van het
Kind Leuven. 
Voor tewerkstelling (vrijwillig en/of in art. 60-contract) van
medewerkers uit verschillende hoeken is er op regelmatige basis
samenwerking met OCMW Leuven, Ligo, Emino en GTB. 

Samenwerkingsverbanden

Via ons divers netwerk kunnen we gebruik maken van voedseloverschotten: voeding die nog
perfect te gebruiken is, maar niet meer verkocht wordt omwille van te beperkte houdbaarheid
of er niet meer zo mooi uitziet. Dit gaat om een aanbod van vlees, vis, zuivel, groenten, verpakte
voeding en non-food. Dit alles wordt aan mensen met beperkt budget verdeeld aan 0,10 € voor
een te bepalen hoeveelheid per klant. Maandelijks verdelen we gratis 100 stuks maandverband
en sinds kort ook tampons ism het Bruzelleproject.
Daarnaast zijn er verschillende giften van caritatieve organisaties, particulieren en bedrijven. 

Voedselwinst 



Gelukkig kwamen de meeste klanten na verloop van tijd wel terug. Aanvankelijk mochten we
geen onthaal met koffie meer doen, gelukkig na verloop van tijd weer wel. Voor veel van onze
klanten is dit toch een belangrijk rustmoment en een ontmoetingsplek. Ze blijven dan
makkelijker zitten voor een babbel en zo komen er vlotter eventuele hulpvragen naar boven. 

Het Perron, Leuven

De vragen van klanten gaan over het aanvragen of verlengen van hun kortingskaart, aanvraag
pensioen, De Lijn abonnement, FOD belastingen, recht op verhoogde tegemoetkoming via de 
 mutualiteit,  een loonbrief die later werd uitbetaald, financiële moeilijkheden bij betalingen,,...  

De meeste van deze klanten hebben reeds een maatschappelijk werkster bij het OCMW. Hen
contacteren of doorverwijzen naar hun maatschappelijk werkster werd vaak gedaan. Op termijn
wensen gezondheidsorganisaties educatief mee te werken rond gezonde voeding. Net als in
2020, hinderde Covid-19 in 2021 de verdere uitbouw van deze laagdrempelige werking. 

Winkelen en formulieren/verwijzing naar hulp- en
dienstverlening - rechtendetectie 

Covid-19 bemoeilijkte de winkelwerking: we dragen een hele dag
mondmaskers, doen onthaal en kassa achter een plastic scherm,
ontsmetten karretjes, handvaten, bancontact en handen. Afstand
houden is niet altijd evident in een setting waarbij nabijheid en
presentie net belangrijk is. Sommige klanten bleven langere tijd weg
uit angst om naar buiten te gaan. 

De impact van Covid-19   

Op donderdag- en vrijdagnamiddag kunnen klanten terecht bij de
laagdrempelige werking  'winkelen en papieren’,  ism CAW Oost-
Brabant en gekoppeld aan de winkel. Wekelijks was er
mogelijkheid om vragen te stellen, gesprekken voor een
klantenkaart te voeren, of bracht de maatschappelijk werker van
CAW  onderwerpen ter sprake. De eerste jaarhelft hinderde
Corona de werking, maar toen vanaf september de koffie terug op
tafel mocht (vanaf september 2021), kwamen er meer mensen
voor een babbel en/of vragen. 



Hoewel de winkel in Leuven nabij het station en vlakbij busverbinding ligt, is het voor o.m.
minder mobiele mensen niet haalbaar om naar Kessel-Lo te komen winkelen. Voor andere
Leuvenaars is de afstand dan weer ver. 

Solikoop en Het Perron testten als antwoord hierop samen met buurtwerk ’t Lampeke sinds juni
2021 een proefproject ‘mobiele kruidenier’ uit: een wekelijkse markt op woensdagvoormiddag op
de binnenplaats bij kinderwerking Fabota, deelwerking van buurtwerk ’t Lampeke, in de
Riddersstraat. 

Er zijn terugkerende tevreden
klanten
Er is groei van deze klantengroep
Het is een meerwaarde voor
verschillende buurt- en
basiswerkingen in de binnenstad
Doorverwijzers (OCMW,
wijkgezondheidscentra,
buurtscholen, ...) vinden de weg naar
dit initiatief

Intussen wijst een evaluatie de
haalbaarheid van deze formule aan:

 

Er wordt nu gewerkt aan een scenario om deze 'mobiele kruidenier’ te verduurzamen. Het is een
ideale plek voor heel wat bewoners in de buurt/binnenstad. Buurtwerk ’t Lampeke engageert
zich om hier mee haar schouders onder te zetten: meer openingsmomenten, uitbreiding van
klantenbereik (sociaal en solidair), groter aanbod van producten … 

Tegelijk willen we nieuwe experimenten opstarten op andere plaatsen in groot-Leuven, met als
doel om zoveel mogelijk Leuvenaars te bereiken en toegang tot betaalbare gezonde voeding
voor mensen met beperkt budget, te verzekeren. 

Mobiele kruidenier



De Savooi, Bierbeek

Vrijwilligerswerking
De vrijwilligersploeg in De Savooi is uniek. Niet alleen dragen ze een warm hart toe naar klanten
en bezoekers, ze zorgen ook heel erg voor elkaar en vormen een hecht en enthousiast team.
Ieder draagt zijn steentje bij volgens zijn of haar talenten en mogelijkheden, van zorgen voor
onthaal met koffie en soep, klanten bedienen, verwerken van bestellingen en leveringen tot het
opstellen van draaiboeken en beurtrollen. In oktober werd het team versterkt met de
aanwerving van een nieuwe projectwerker welzijn, die de werking van de winkel coördineert.
In 2021 eindigde De Savooi met 17 actieve vrijwilligers. De ploeg presteerde hierbij 4092 uren
vrijwilligerswerk. 

Door de coronapandemie, de personeelswissels en de geplande verhuis werd er prioriteit
gegeven aan de wekelijkse opening van de winkel. 
Extra acties gebeurden in het najaar van 2021:

De kerstmarkt op het domein van Avé Regina werd
last minute geannuleerd. De voorziene

geschenkmanden werden in de winkel verkocht.

In december organiseerde De Savooi een kleine
sinterklaasactie. Ondanks de strenge coronamaatregelen
haalden 33 kinderen hun sinterklaaspakketje op en kregen ze
een virtuele boodschap van de Sint.

Verhuis naar een nieuwe locatie - vernieuwde winkel 

De ‘verhuisploeg’ tekende het winkelplan uit, maakte een inventaris op en bouwde een
winkelinrichting op maat.
Het ‘groenteam’ ging aan de slag met de serre en de tuin van de pastorie
Het ‘decoratieteam’ sorteerde en selecteerde massa’s materiaal.
Het ‘feestcomité’ bereidde de officiële opening van de vernieuwde winkel op 19 januari
2022 voor.

Met de verhuis naar de pastorie tilde het vrijwilligersteam zich naar een hoger niveau. 
Vanaf oktober namen de vrijwilligers deel aan extra werkgroepen:

Extra acties vanuit de winkel



Communicatie

In het najaar startte het communicatieteam van De Savooi op.
Naast de wekelijkse berichten op facebook zetten zij het
aanbod van De Savooi in de kijker in het gemeentelijk
infoblad en via flyers en affiches. 

Zo werd ook de verhuis naar pastorie via verschillende
infokanalen (en de regionale pers) ruim vooraf aangekondigd.

De Savooi, Bierbeek



Samenwerkingsverbanden

Voor de toeleiding van solidaire en sociale klanten werkt de Savooi samen met Sint-Kamillus
(psychiatrische zorgroep), Avé Regina (begeleidingscentrum voor jongeren en volwassenen
met ene verstandelijke beperking en/of gedragsproblemen), OCMW Bierbeek en de lokale
afdelingen van mutualiteiten.
Verschillende deelnemers van De Lovenier (dagcentrum Avé Regina) helpen bij de wekelijkse
opening in de winkel. 

We zijn enkele jaren geleden met dit mooi project van start gegaan en ik ben er trots op
dat De Savooi nog altijd bestaat en een toekomst heeft! Een noodzakelijke voorwaarde
om zo ten dienste te staan van de klanten en van de maatschappij is onze grote groep
vrijwilligers. Niet alleen zijn we betrokken naar De Savooi toe, maar ook naar elkaar. We
vormen een goed weefsel van mensen die elkaar helpen’. 
                                                                                                                              Vrijwilliger

Corona
Corona heeft ook in 2021 de werking van De Savooi
bemoeilijkt. De vele continue verstrengingen en
versoepelingen aan coronamaatregelen maakte het niet
alleen moeilijk werken voor de vrijwilligers, ook het dalend of
stijgend aantal klanten was een weerspiegeling van de
besmettingscijfers in de coronapandemie. 

In september 2021 ging de ontmoetingsruimte na lange tijd
weer open voor publiek. De toestroom van bezoekers bleef
echter beperkt tot een trouw groepje vaste klanten.

De Savooi, Bierbeek



Voedseloverschotten
Naast de wekelijkse levering van producten van Solikoop, vult De Savooi de het winkelaanbod
aan met diepvriesbroden (overschot) van lokale bakker De Potter en met giften van
buurtbewoners en vrijwilligers (groenten, fruit, noten, eieren, kruiden, confituur,…). 

De lokale bioboerderij ’t Legumenhofke gaf 3 weken op rij een ruim assortiment pompoenen.
Deze verdeelden we onder sociale en solidaire klanten.

 
Via het Bruzelleproject verdelen we gratis maandverband en tampons voor sociale klanten die
in aanmerking komen voor de FEAD-producten (voedings- en verzorgingsproducten
gesponsord door het Fonds van Europese hulp).

De Savooi, Bierbeek



DE SAVOOI
Stationsstraat 48
3360 Bierbeek 

        Woe van 10 tem 17 uur

        savooi.bierbeek@gmail.com

HET PERRON 
Hal 5 
Locomotievenstraat 
3010 Kessel-Lo 

        Di-Woe-Do-Vrij van 13 tem 18uur

        hetperron@solikoop.be

BEZOEK ONZE WINKELPUNTEN :

MOBIELE KRUIDENIER 
Riddersstraat 33
(binnenplein kinderwerking Fabota van
buurtwerk 't Lampeke)
3000 Leuven 

Woe van 9 tem 11 uur

info@lampeke.be



      
          +32 (0)490 56 62 22

           laetitia.dillien@saamo.be

Contact Volg ons

sociale kruidenier 
Vlaams-Brabant

www.solikoop.be

Laëtitia Dillien
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