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Persbericht – 18/12/2020 

‘HEERLIJKE’ PAKJES ONDER DE KERSTBOOM VOOR VZW DE KEETING 

Deze middag mocht vzw De Keeting een vijftigtal ‘lekkere’ pakjes coronaproof in ontvangst nemen 
van de IGEMO-medewerkers. De Mechelse armoedeorganisatie merkt dat de vraag naar voeding 
aanzienlijk gestegen is door corona, en is dus erg blij met deze leuke extra voor de individuen en 
gezinnen die zij ondersteunen. 

50 schoendozen vol lekkers 

Vanuit een passie voor duurzaamheid, evenals sociaal en maatschappelijk engagement, wilden de 
medewerkers van IGEMO anderen een zo mooi en gezellig mogelijke Kerst bezorgen. Iedereen vulde 
een schoendoos met eten en drinken, toverde het om tot een feestelijk pakje en plaatste deze onder 
de kerstboom op kantoor. Het resultaat mocht er wezen: net geen 50 pakjes vol lekkers!  

“Covid heeft op iedereen een indruk achtergelaten en het besef is bij velen nog groter geworden hoe 
snel alles kan verkeren. Zo zijn we samen gaan nadenken hoe we mensen rond ons kunnen helpen en 
kunnen geven aan degene die het moeilijk hebben. De Keeting is een organisatie die veel doet voor 
arme mensen en ze zelf de touwtjes in handen laat nemen”, legt Mara Piessens uit, coördinator Wijk-
werken Rivierenland. “Daarom hebben we niet getwijfeld om voor deze vzw te kiezen.” 

De vraag naar voeding is merkbaar gestegen 

Bij vzw De Keeting waren ze alvast heel aangenaam verrast. Herman, groepswerker bij de vzw: 
“Fantastisch! Zoveel pakjes hadden we niet verwacht. We gaan dankzij deze gift veel gezinnen 
kunnen blij maken met een extra pakje onder de kerstboom. Deze zullen met de feestdagen op een 
veilige manier verdeeld worden.”  

De vraag naar voeding is ook bij hen merkbaar gestegen sinds corona. Dergelijke giften zijn sowieso 
in deze periode van het jaar een meer dan welkome extra voor de gemiddeld 50 personen en 
gezinnen die de vzw ondersteunt. Maar dit jaar dus nog meer dan ooit. 

In en rond Mechelen is vzw De Keeting een begrip. Deze lokale organisatie (onder)steunt armen en 
kansarmen in hun dagelijkse behoeften, zoals kledij en voedsel. Daarnaast biedt De Keeting deze 
mensen ook een luisterend oor en geeft het hen een stem. Kortom: het is een prachtorganisatie, 
waaraan wij met veel plezier ons steentje bijdragen. 

Wil je ook je steentje bijdragen aan de werking van vzw De Keeting? Dat kunnen we alleen maar 
toejuichen. Op www.dekeeting.be vind je informatie over de vele manieren, waarop je dat kan doen. 
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