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Zeer geachte Heilige Vader,  
 
Wij kennen uw niet aflatend streven om armoede in de wereld uit te roeien en om de 
natuurlijke hulpbronnen van onze aarde te beschermen teneinde aan ieder mens een 
rechtvaardiger, eerlijker en waardiger toekomst te bieden.  
 
Wij, uw gasten van vandaag, zijn vertegenwoordigers van de voedselbanken in 29 Europese 
landen en daarbuiten en wij zijn zoals elk jaar dezer dagen bijeen om onze ervaringen uit te 
wisselen en ons engagement te bevestigen.  
 
Wij vieren dit jaar in Rome ook het 30-jarig bestaan van de voedselbanken in Italië.  
 
Wij zijn met zo’n 35.000 vrijwilligers in Europa en wij zijn allen zeer vastbesloten om 
levensmiddelen die anders verspild zouden worden, in te zamelen en die te verdelen onder 
zo’n 47.500 charitatieve instellingen die daarmee zo’n 9 miljoen behoeftige mensen kunnen 
helpen. Via ons willen die tienduizenden medewerkers, katholiek of niet, U danken voor uw 
werk op dit gebied alsmede voor de audiëntie die U ons hebt toegestaan en wij vragen om uw 
zegen op ons werk.  
 
Wij allen zijn vastbesloten om ons werk voort te zetten zolang als dat nodig is en met groot 
respect voor degenen voor wie het voedsel is bestemd.  
 
In alle tijden is het voeden van het lichaam samengegaan met de voeding van de ziel. Is het 
geven van voedsel niet het eerste gebaar van liefde van een moeder voor haar 
nieuwgeborene? Het geven van voedsel is nooit een gebaar van laatdunkendheid of van 
aantasting van de menselijke waardigheid. Het is een gebaar van toewijding, van solidariteit 
en van vriendschap die een liefdevolle, diepere en meer menselijke relatie mogelijk maakt.  
Het is met - een elke dag groter wordende - angst dat wij de kloof tussen armen en meer 
welgestelden groter zien worden. Met uitzondering van een zeer kleine groep van uiterst 
rijken heeft de overgrote meerderheid van die welgestelden niet begrepen dat zij niet 
eigenaar zijn van al die rijkdom maar slechts een tijdelijke beheerder.  
 
Zullen de gefortuneerden op een dag bedenken dat hun rijkdom zal worden gemeten aan hun 
vrijgevigheid, aan hun vermogen om weg te geven? Als het antwoord op deze vraag positief 
zou zijn, ontsnapt de wereld misschien aan een confrontatie tussen rijk en arm die steeds 
zichtbaarder wordt en elke dag meer gerechtvaardigd.  
 
De vrouwen en mannen van de voedselbanken strijden iedere dag tegen honger en 
voedselverspilling. De vrouwen en mannen van de voedselbanken zijn bevorderaars van vrede 
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en solidariteit tussen mensen. Hun beslissing om internationale organisaties zoals FEBA te 
stichten, te ontwikkelen of daar lid van te worden toont hoe zij van hun wensen een solidariteit 
zonder grenzen willen maken, werkelijk menselijk en universeel.  
 
Wij doen elke dag in stilte ons werk. Dat werk is meer dan het zoeken van voedsel, het 
controleren, het transport en de verdeling ervan. Wij onderhouden ook een relatie met onze 
klanten, hun ervaringen, hun geschiedenis, hun leven. Is het niet mooi om te zien dat in onze 
huidige wereld die wordt gedomineerd door beelden, een wereld waar alles zichtbaar en 
openbaar moet zijn, dat de menselijke grootheid ook in het niet gekende en het anonieme 
huist?  
 
Ik wil mijn interventie besluiten met U te danken voor de gelegenheid die ons is geboden om 
U te ontmoeten en om uw steun te ontvangen die zo belangrijk is voor ons werk. 
 
 


