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Arc‐en‐Ciel Operatie : 100% lokaal en solidaire inzameling !
Brussel, 13 januari 2015 ‐ Voor de 61ste keer doet de VZW Arc‐En‐Ciel een beroep op alle
vrijgevigheden voor haar grote solidariteitsactie die op 7 en 8 maart 2015 plaats heeft : de
Operatie Arc‐en‐Ciel. Deze maakt vrijetijds‐ en opvoedingsactiviteiten toegankelijk voor minder
begunstigde kinderen in Brussel en in Wallonië. De Operatie Arc‐en‐Ciel zamelt geen geld in maar
zoekt niet bederfelijke goederen die gedurende deze twee dagen door duizenden vrijwilligers huis‐
aan‐huis of in supermarkten opgehaald kunnen worden.
Deze operatie heeft de specificiteit dat geen geld tepas komt, noch door verkoop noch door
geldinzameling. Er wordt aan de gulle gevers alleen gevraagd om niet bederfelijke voedingswaren te
schenken (koekjes, dranken, blikjes, rijst, pasta, suiker…). Deze voedingswaren worden door
vrijwilligers opgehaald. Jeugdbewegingen zijn erbij betrokken en werken nauw samen met de VZW.
Daarnaast is de Operatie Arc‐En‐Ciel, die « door en voor jongeren » georganiseerd wordt, ook de
gelegenheid om een solidariteitsbericht door te geven aan de kinderen die aan de inzameling
meehelpen met hun jeugdbeweging, hun school of hun instelling. De Operatie is dus een opwelling
van vrijgevigheid die niet alleen vrijwilligers van alle leeftijden en milieus samenbrengt, maar ook
verenigingen voor minder begunstigde kinderen en tienduizenden schenkers. Tijdens de operatie is
het lokaal aspect ook essentieel. Ingezamelde producten in een specifieke regio worden via
opslagplaatsen in diezelfde regio uitgedeeld.
In 2014 hebben meer dan 12.000 kinderen genoten van de niet bederfelijke goederen. Dankzij de
deelname van het brede publiek zowel als die van voedingsmaatschappijen hebben vorig jaar 200
verenigingen meer dan 270.000 € aan voedsel bespaard, dus ongeveer 1400 € per vereniging. Coralie
Herry, verantwoordelijke van de operatie, legt uit dat « de door jongeren ingezamelde
voedingswaren maken een vermindering van het voedingsbudget mogelijk, en staan toe om meer
vrijetijds‐ en opvoedingsactiviteiten aan te bieden. Inderdaad, een dergelijke dag kost ongeveer 25 €
per kind (transport, materiaal, maaltijden en begeleiding inbegrepen). Met 10 kg voedingswaren kan
er dus één kind meer van een vrijetijdsdag genieten. »
De begunstigde verenigingen (onthaalhuizen, verenigingen in open milieu, jeugdcentra,
huiswerkscholen e.d.) kunnen activiteiten organiseren voor hun kinderen dankzij de besparing van
voedingsmiddelen.
Coralie Herry sluit af : « Ieder actie op lokaal niveau neemt deel aan het algemeen succes van de
Operatie op nationaal niveau. In 2014 werden bijna 100 ton voedingswaren ingezameld… In 2015
hopen we 100% van de vraag van elke vereniging te kunnen beantwoorden. Dit doel zal bereikt
worden dankzij de deelname van ieder van jullie. Dank U !

Omtrent Arc‐en‐Ciel :
De vzw Arc‐en‐Ciel, in 1954 opgericht, is al 60 jaar lang een hulpdienst voor minder begunstigde
kinderen. Ons doel is de ontwikkeling van deze kinderen te vergemakkelijken door actieve vrijetijds‐
en opvoedingsactiviteiten voor alle jongeren toegankelijk te maken. Naast de familiekring (eerste tijd)
en de school (tweede tijd) treden wij in een derde tijd in de ontwikkeling van het kind. Zo neemt Arc‐
en‐Ciel actief deel aan de ontwikkeling van zijn persoonlijkheid.
Arc‐en‐Ciel richt zich voornamelijk naar de minder begunstigde kinderen en jongeren uit Wallonië en
Brussel. Meer dan 300 verenigingen zijn lid van de VZW en 14.000 minder begunstigde kinderen
genieten van onze acties. Al deze verenigingen zijn werkzaam in de Jeugdsector en in de
Jeugdhulpsector.
Arc‐en‐Ciel is door de Franse Gemeenschap als Jeugdorganisatie (dienstverleningsorgaan) erkend in
het kader van het besluit van 26 maart 2009.

Nota voor de redactie:
Voor meer info: www.arc‐en‐ciel.be. Aarzel nier om contact met ons op te nemen indien u ons wilt ontmoeten,
indien u sen reportage wilt produceren, indien u sen inzamelingploeg wilt volgen of gewoon om de
verschillende acties van de VZW te overlopen.
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