
Wat is een Sociale Kruidenier? 

Hoe krijg je toegang? 

Wie kan er terecht? 
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• Filet Divers is een vzw 

• Filet Diversiseenerkende vereniging 
waar armen het woord nemen 

• Filet Divers is lid van de Sociale Kruideniers 

Vlaanderen vzw (www.socialekruideniersvlaanderen.be) 

Er wordt ook gekeken waar je woont. Mensen buiten 

Groot Antwerpen kunnen bij ons niet terecht. Mensen uit 

Merksem, Ekeren en Antwerpen Kiel dienen hun vraag te 

Openingstijden 
De Sociale Kruidenier is een winkel voor mensen die in 

financiële moeilijkheden verkeren. Er worden vooral 

basisproducten (voeding, verzorging en onderhoud) 

aangeboden   tegen verlaagde prijzen (-10%, -20%, 

-50%). Sommige producten worden buiten de winkel gratis 

stellen aan de Sociale Kruidenier ter plaatse. 

 
Contactgegevens van andere Sociale Kruideniers vind je 

op www.socialekruideniersvlaanderen.be 

Maandag en 

woensdag 

vrijdag 

van 9 tot 12.30u en 

van 13.30 tot 15.30u 

van 9 tot 12.30u 

aangeboden. Tevens is er een aanbod van 

tweedehandsproducten. 

 
De Sociale Kruidenier wil een kwaliteitsvol   en 

vooral waardig alternatief bieden voor de bestaande 

noodhulp in de vorm van voedselpakketten. 

 
 

Toegangscriteria 
Je hebt een toegangskaart nodig om in de winkel 

terecht te kunnen. Die kan je verkrijgen bij één van de 

meewerkende organisaties (PSC Open Huis, Sociale 

Dienst Bond zonder Naam, diensten van CAW 

Antwerpen, …). Voor de Sociale Dienst van Bond 

zonder Naam is er een open permanentie elke 

donderdagvoormiddag. Aanmelden van 9 tot 10u30 in de 

Rolwagenstraat 49 2018 Antwerpen. 

 
Er wordt daar nagegaan of je in aanmerking komt: 

wanneer je al jouw maandelijkse onkosten aftrekt van jouw 

maandelijks inkomen en nog € 350 leefgeld overhoudt 

voor voeding, kleding ed. (te verhogen met € 125 per 

persoon ten laste), dan kom je in aanmerking voor een 

kaart van de Sociale Kruidenier. 

Een toegangskaart is meestal voor een drietal maanden 

geldig. Je moet terug contact opnemen met jouw 

doorverwijzende organisatie om jouw kaart te verlengen. 

 
 

Meerdaneenwinkel 
De     Sociale     Kruidenier      is tevens een 

ontmoetingsplaats. Bezoekers kunnen tijdens de 

openingsuren van de winkel terecht voor een gratis kop 

koffie of thee. Er worden tal van activiteiten aangeboden: 

Nederlandse conversatiegroepen, maandelijkse 

uitstappen, twee keer per maand wordt er een maaltijd 

aangeboden bereid door iemand van de bezoekers, 

begeleiding bij het gebruik van een computer voor het 

zoeken naar woonst, werk of contacten met de 

gemeente, Samen Inburgeren, enz. 

 
In Filet Divers worden mensen aangesproken op 

hun capaciteiten en kunnen ze meewerken in alles 

wat er gebeurt. Op die manier kan ieder zijn talenten 

inzetten. Samen versterken we elkaar. 

Werking/toegang 
Je mag één keer per week komen winkelen op 

een maandag óf woensdag.of vrijdag. Je moet op 

voorhand kiezen welke dag jekomt. 

 
Er is ook een maximum te besteden bedrag: 

 
• Voor een alleenstaande: € 20 

• Voor een gezin van 2 tot 4 personen: € 30 

• Voor een gezin tot 6 personen: €35 

• Voor een gezin van meer dan 6 personen: € 40 

 

 

 

Eenwinkel 

http://www.socialekruideniersvlaanderen.be/

